










আভা । 

“লহরী” রচয়িত্রীস্ 

ক্রীমতী কুমুদিনী বস্থ্ প্রণীত 

গুথম সৎ রণ । 

কুমিল্লা, 

চাঁকলা রাঁপ।কিশোর-যস্ত্রে শ্রীনীলাহ্বর দু কর্তুক্ষ 
মুদ্দিত | 

বঙ্গাব্দ ১১১১ স্ন! 

মুল্য ১৭ পাঁচসিকা মাহ । 





ভূমিকা । 

জনৈক কবি বলিয়াছেন, 
“যে বিশ্বে তপন জলে, 
যে বিশ্বে চন্ত্রমা খেলে, 
সেবিশ্বেকি জোনাকির! 

ঝিকিমিকি করে না) 

রবির কিরণ ছাড়ি, 
মোমের দীগিতি ছাড়ি, 
জোনাকি হেরিতে প্রাণ, 

কতু কিহে চাহে না?” 

আভ। রচয়ত্রীর পক্ষেও ইহাই বলিতে পারা যায় যে, যে বঙ্গ সাহিত্য জগতে 

কবি রবি, নবীনচন্্র, দিপ্চি গদান, করতেছেন, তথায় ্বাভার লেখিকা অস্ততঃ 

জোনাকিরূপে ঝিকামকি করিতে পারেন। পাঠকবর্গ, ধাহারা জোনাকির 

গ্রতিও কৃগারৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক, তাহারা আভার আলোকে পরিতৃপ্ণ হইবেন 
সন্দেহ নাই । আত! লেখিকার ইহাই প্রথম রচনা নহে; বহু বত্মর গত 

হুইল, তিনি “লহরী” নামে একথাঁনা কবিতা পুস্তক রচনা করিয়াছেন; সুতর।ং 

মাহিত্য-জগতে তিনি একেবারে অপারিচিতা নহেন। ্ 

লেখিকার পিতা, শ্রীযুক্ত বাবু মদনমোহন মিত্র, ব্রিপুরাধীপ স্বর্গীয় 
বীরচন্ত্র মাণক্য বাহাদুরের সভ।-কবি ছিলেন। ৮ বীরচন্ত্রু, সাহিত্য জগতে 

সর্বসাধারণের সুপরিচিত না হইলেও, প্রধান সাহিতাসেবীদের নিকট 

বিশেষরূপে পরিচত। তাহার কোন কোন কবিত! পাঠে কোন কোন গ্রীসিদ্ধ 

কবি পর্যাস্ত আশ্চর্ধান্বিত হইয়াছিলেন। অথচ, ৮ বীরচন্দ্র মাণিকা, মদন 

বাবুর সঙ্গ-গুণে ববিত্ব-শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, এ কথ! তাহাকে অনেকবার 

নিজ মুখে উল্লেখ করিতে শুনিয়াছি। মদন বাবু এখনও জীবিত; ত্রিপুরার 

বর্তমান মহারাজ তীহাকে বিশেষ সন্মান করেন) রাজ-সংসার হইতে তিনি 

এক্ষণ অবসর-বৃত্তি পাইতেছেন। এহেন গুণীর কন্তা, আভা-রচয়িত্রী, পিতৃগুণে 

গুণবী হইয়াছেন, ইহা তাহার কবিতাগুপপতে দরদ ও চমৎকারভাবে 



]৩ 

গ্রকা'শঠ হইয়াছে। আমি মমালোচক নহি। পাঠববর্গের উপর সে ভার 
অর্পিত রহিল। আমার নিকট লেখিকা স্থপরিচিতা) তাহার গিতা মদন বাবু 

যেমন আমার শ্রদ্ধার পাত্র, লেখিকার স্বামী শ্রীযুক্ত বাবু অতুলচন্ত্র বন্থু তেমনি 
আমার একজন বালাবন্ধু এবং একই মনিব ৮ বীরচন্ত্র মাণিক্যের সেবাত্রতে 

দীর্ঘকাল উভয়ে ব্রতী ছিলাম। যদিও কর্ণ উপলক্ষে অতুল বাবু এখন অন্ত 
অবস্থান করিতেছেন, তথাপি বর্তমান ত্রিপুরেশ্বর তাহাকে ঘথেষ্ট স্নেহ করিয়া 

থাকেন। আজ আভাখান! শ্ীপ্রীবুত মহারাজ! রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাছুরের 

কূপায় গাঠকবর্গের নিকট প্রকাশিত হইল। বঙ্গ-সাহিতা-ক্ষেত্রে ত্রিপুরার 
নৃপতিগণ সততই মুক্ত হস্ত; বর্তমান মহারাজও সে বিষয়ে পশ্চাৎ্পদ নহেন। 

তাহার স্বাভাবিক উদার ও সাদয় দৃষ্টিতেই আভ। জন সমাজে প্রকাশিত হইল। 
আত! লেখিকার পরিচয় আমি আর কি দিব? তীহার আধ্যাত্মিক 

জীবনের উচ্চ আদর্শ তাহার কবিতাতেই প্রতিফলিত হইয়াছে। আভার প্রায় 

সমস্ত কবিতাই গভীর-তাঁবাত্মক অথচ স্থখ-পাঠা। এরূপ উচ্চ অঙ্গের কবিতার 
বিষয়গুলি কঠিন হইলেও, লেখিকার 'গুণে তাহাদের তিতর অপূর্ব মধুরতার 
সঞ্চার হইয়াছে। আমি পূর্বেই বলিয়াছি, আমি সমালোচনের তার গ্রহণ 

করি নাই। তবে, একথা সাহস পূর্বক বলিতে পারি যে, পাঠক যদি রবির 

উজ্জ্বল কিরণ, চন্জমার নিগ্ধতা» এবং খদ্যোতের ক্ষীণ অথচ মধুর ঝিকিমিকি 
আভ।র একত্র সমাবেশ দেখিতে চান, আতায় সতা মতাই তাহা পাইবেন তবে, 

“ভিন্ন রুচিহি লোকাঠ,” সেজন্য ক্ষমা গুণের বশবি হইতে গাঠকবর্গ কু্টিত 
হইবেন না। বন্গ সাহিত্য ভাঁগার যে ভাবে পূর্ণ হইতেছে, বিশেষত এ সময় 

কবিত। পুস্তকের মেরূপ ছড়াছড়ি পড়িয়াছে, তাহাতে একজন বঙ্গ-মহিলার 

কবিতার প্রতি বঙ্গের পাঠকবর্গের একটা স্বাভাবিক অনুরাগ থাকাই বিশেষ 

আশার বিষয়। 

আগরতলা, [ শ্রীমহিমচক্জ্র দেব বর্মমা, 

১৩১৪ তরিপুন ক। ( গ্রাক|শক₹) 



উৎসর্গ 

পরিহপজ্যপাদ, স্বাধীন-ভরিপুরেশ্বর, 

উ্রী শ্রীযুক্ত মহারাজা রাধাকিশোর দেববধ্। 
মাণিক্য বাহাছুর শ্রিস্রীপাদপন্ধেতব। 

আপনার অনুগ্রহে, ততোধিক আপনা, 

দেহ ঠআভি।? জন-সনাজে গ্রকাশিত হইল! 
সপ বদি নি শপ পি ০০৮ সিচকিশর রে রসুর স্মরন ্ রশ এ অধিনীর আন্তরিক অদ্ধ! ও কৃতজ্ঞত! জ্ঞাপনেন 

আর কি আছেঃ আজ আভাঁকে মহারাজের 

রাজনগর, বিক্রমপুর | ৃ প্রণত। 

বঙ্গাব্দ ১৩১১ সন। শ্রীমতী কুমুদিনী বস্তু । 
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আভা! 
রা 

মি 

উষাময়ী ৷... 

প্রকৃতির কোলে আজিকে তকম-ক্্ে্প- 

উঠিছে হাসির ঢেউ, 
হৃদয় তাহাতে কেন রে বিভোর, 

সুধা'তে পারে কি কেউ 

প্রাণের মাঝারে এ'ল উষাময়ী 
মোহিনী কবিতা বালা, 

অমিয় জোছনা ভাসায়ে মধুরে 
জগত করিছে আলা; 

প্রতি দিন আসে উষা বিনোদিনী, 
এলান কুস্তভল রাশি, 

প্রতি দিন বাল! সাজি ফুল সাজে, 

হাঁসে গো মধুর হাসি ; 
প্রতি দিন এসে ঢাঁলে রে রূপসী 

রূপের তরঙ্গ কত, 

'আজিকার মত হৃদয় 

হয় নাই উনমকর্গ 



নয়নের কোন্ আধারের আঁড়ে 

ঝলপি গিয়াছে ধনী, 

পরাণের মাঝে পশেনিতত হা রে, 

ধুর মূরতি খানি । 
কোন্ মন্্র তুই জানিস্ কবিতা!" 

জানিন্ কি ইন্দ্র্জাল, 

নর।ইবা মোহ-্যবনিকা, 

ঘুচায়ে ভিমির-জাল । 

দিলি পাল 

এ গগন মাঝে অপর অশ্বর' 

লুকান তাহার শোভ!, 

খেলে শত রবি শন্ত শশধর, 

খেলে শত ক্ষণপ্রভা । 

শত বহি-শিখ! খেলে রে মেখায়, 

বিরাজে অযুত ঘন, 
ইত্দিয় আভী, জগত অতীত, 

গা শ৯ উপরি 

সুখময় লে তি 
ডেটা রিও এল স্স্প ও বাহির নয়নে 15515 

না শুনে শুবণ গদনি, 

না পাইয়া ভায় ফিরে আমে মন, 

অন্তরে প্রসাদ গণি? 

প্রতিবিশ্ব তার পড়িরা হেখায়, 

গড়ে বিশ্ব মধুরিম!, 
পড়িলে মে হানি শশীর অধরে, 

হেসে উঠে পুরণিগা | 



. উষ্ামস্্ী। 

'অন্তর জগতে যদি না হাদে রে, 

প্রেমের দে কলানিধি, 

যদি সেথা নাহি টাদনী খেলে রে, 

নাই, গায় পিক নিরবধি ? 
যদি দেখা রবি না ঢালে কিরণ, 

অরূপ দে রূপ জঙ্কন, 

বিপদ গণিয়া অকুল পাথারে, 

কাঁদিয়! উঠে রে প্রাণ; 

তবে রে হেথায় শুধু হাহাকার, 

রোদন নিনাদ শুনি, 

বাহির জগত কেবলি আধার, 

কেদে ঘোরে শুক্র শনি । 

অপীম ব্রহ্মা ও গ্রতিচ্ছার। বার, 

যদি তারে ঢেকে রাখি, 

ভেদি বধনিকা নিখিল ননার 

কেমনে হেরিবে আখি ? 

বনু দ্রিন পরে খুলিলি দুয়ার, 

তুই গো কবি। বালা, 

বন্ত দিন পরে ঘৃচিল আধার, 

ঘুচিল প্রাণের খ্বালা। 

হেরিনু আজিকে বিশ্বের ব্নান, 

যেন রে অচেন। লাগে, 

ঘেরে এসে পাশে বেংটী গ্রহ তার! 

াড়াইল অনুরাগে | 



আভা । 

অচেনা নয়নে হে'রে যেন তারা 

বিস্ময়ে করিছে গান, 

গুনিছে নে সুরে মিলায়ে সকলে 

আমার প্রাণের তান । 

হান রে জগত, মেলিয়ে নয়ন, 
হাঁস তোরা কোটি স্বরে, 

দাড়া লো কবিতা, উম্াময়ী ধনী, 

মোর এ প্রাণের পরে; 

বহু দিন পরে ঘুমান সঙ্গীত, 

জ্যোতি-হারা, প্রাণ-হারা, 

দিব সখি, তোরে থে হীন কুসুম, 

পরায়ে পাগল পারা । 

এই ধর মোর হুদয়ের বীণা, 

শোভাহীন--ছিন্ন তার, 

ধীরে ধীরে বাল। দিস্ রে বঙ্গার, 
জীবন জুড়া'তে তার ; 

সুখের এ হাসি, দুখের এ অস্র, 

কুড়ায়ে লইয়ে বাল।, 

হৃদয়-বিহীন মানুষের মত, 

করিম নে ছেলেখেলা? 

এ হুদি-নাগর করিয়ে মন্থন 

পড়ে যেই অশ্রুবারি, 
পদতলে তারে দলিস্ নে কভু, 

রাখিম্ পরাণে ভরি | 



উ্াময়ী | 

দাড়াও, ঈাড়াও ভূবন-মোহিনি, 

বারেক দাড়াও সখি, 

অনন্তের শোভা, অনন্তের আভা, 

ভোমার মাঝারে দেখি ; 

যাহার লাগিয়া হিয়া! তৃষাকুল, 
বিবশ চাতক প্রায়, 

ভূবন-গোঁহণ নে মুখ-চন্দ্রমা 

ও ব্দনে শোভ। পায়, 

বারেক দাড়াও জগভেরে এনে 

বাঁধি স্সেহ-আলিঙ্গন, 

শিশুটির মত অসীম জগত, 
জীবন জুড়ান ধন; 

একটি হৃদয় হইয়ে অযুত, 
বিশাল সিন্কুর মত, 

আকাশ যুড়িয়। খেলিবে লইয়া 

রবি শশী আছে যত; 

আয়, আয় বালা, ক্ষণেকের মত 

হয়েযা মরমে লয়, 

মুখে দুখে শোকে তোমারই সাথে 

ঘুরিব পৃথিবীময় ) 

থাক্ হেথ! তুই, থাক্ উষামঘি, 

অমর হইয়ে দেবা, 

অনীম তোমার সৌন্দ্য্য-নাগরে 
ডুবিয়ে রহিবে কবি । 



উষা। 
শশি-তাঁরা-কিরিটিনী, 

লুকাইল নিশীখিশী, 
আধারের অন্তরালে দাড়াইল উষাদেবী, 

মেঘের আড়ালে থাকি, 

আপনা রাখিছে ঢাল, 

ঈমত আভায় শোভে বিল উক্তল রবি ; 

তড়িতের বাভাবহ গায়) 

পক্ষে ই নীরন ভাঙ্গায়, 

কি মেন গভীর সস পরশিল ধরা তিলে, 

কি বা শোভ। ভাবাস্তরে ঘমন্ত প্রক্পতি কোছে 
আপঘুম সচেতনে আপদ অপধুরক্তী। 

সুগভীর ভাব্মরী প্রাণী গাহে পাখা । 

আনন্ূপিণী লাল।, 

করুণার প্রণালীল 

বারেক নামিনী জায়, পবিহ্র মুর 
উদার ললাট'পে 

লি ক্রলদাস্ছুলে, 

'ভুখ-শিশা অবসান লিখিয়াছে মহ। কবি । 
আল্ষয পালের চি মঙ্গল রূপা ধনী, 

বিতর ভকত্তি রন- স্ুপারারা নগীবনী । 

মোহ চেতন দের ক্ষাগিয়া করিবে পান, 

পাব্ন অরুণালোন্ে জাগিবে বিশ্বের গান । 



করি ॥ ৮ 
টড 

অপ্ক্রপ লীলামর এই 

জাত নলিলজে, 

তে ভুমি হে মহা কবি, 

পড়ি কবিতা ভব, 

অনীঙগ ভাবের ঢেউ লয়ে ৮ 

ন্ 

শুনে জীব জনম জনম 

একটি আখ, 

যুগ যুগ করি খ্তান? 

কেহ না বুঝিতে পালে, 

কোন্ রাঙেো জাগছে তার শ্বর | 

স্৬্) 

গ্সারিয়া দিগন্তের বান +- 

লিখল আকাশ, 

গাভীর পভাশাম্ত যোলে, 

কবিতার কোন্ গাথা, 

নীরবে করিছে পরকাশ | 
প্র 

পদ্দতলে নীলাম্ু হদয়।-- 

উদ্দার বিশাল, 



আভ।1। 

আলিঙ্গিয়া মহা ব্যোষ, 

তুলিছে কেমন শ্বর, 

ধ্যানে মগ্ন যথা মহাকাল । 

৫ 

তই জাগে প্রভাত পন, 

রাগময়ী উনা, 
হাসে রে ললিত বেশে, 

কৃম্থুম টানি ধরা, 
বিতরিয়া প্রাণী ভাষা । 

পরম শকতি, 

ধারণার গগ্োচর 

কবিতা আখরে এক , 

কোন্ স্বরে পরাণীর গতি ! 

কি কুহকে চলে কোলাহলে 
ভ'দিনের প্রাণ, 



কবি। 

কোথা হ'তে কোন্ ব্ূপে 

জানি ন। কেমনে রাজে, 

পলকে কোথায় সমাধান ! 

৯ 

কি কবিতা যোশীর পেয়ালে, 

প্রশান্ত মূরতি, 

বাসনার নিরবাণ, 

পরমে মরম লীন, 

পদে শান্ত স্ধার জলপি। 
৪ 

কি লিখিছ বংনল বিলয়ে, 

স্েভের শিঝর- 

পারশে প্রাণের শিশু, 

জননী লইয়া বুনে 

জুডায় তাপিত কলেবর ! 

জন জোত'পরে, 

প্রতি ললাটের তলে 

করম-নিশান জাগে, 

গপ্রতিবিহ্ব মরতে বিহরে | 

১২ 

কি কাহিনী দম্পতির প্রেমে 

লিখিয়াছ কবি, 
২ 



আতা। 

মধুরতা--মাদকতা, 
বহিয়া চলিছে ধীরে, 

জগতের নুধাসয়ী ছবি । 
৩ 

কি ভারতী ভীষণ শ্মশানে 

রাখিছ লিখিয়া, 

গরব বিভব দহি, 

বৈরাগ্য সমতা ল”য়ে 

শ্মশান ঘৃচান মোহ মায়া । 

৪ 

বাহির নয়নে হেরে শুর, 

বাহির আকুতি, 

যবনী আড়ালে তার, 

আছে রে লুকান' বা!, 
ঘাগ-আা(খি হেরে লে মুর 

৬৫ 

এ জগত নশীপে তাহার 

সুন্গুর ইতদ্রক্রীঁল, 

অনন্ত ব্রন্মা গুগয়, 

১? ইন্দ্রজাল-লীলা, 

কবিতা! যুডিয়া সুবিশাল | 

ডুবে সেই কুছেলি-তরঙগে 
আরো মুক্ধ্তর, 



কবি। | ১৯ 

অস্তর জগত হেরি, 

পুলকিত স্তব্ধ অন্তর । 

১৭ 

অপরূপ সৌন্দর্য্য সেথায়, 
বিহরিছে কবি, 

কি গভীর অনুরাগে, 

কাব্যের অন্তরে জাগে, 

প্রেমের গৌরব্মরী ছবি । 
১৮ 

অনন্ত পুর্ণিমা মেথা রাজে, 

বৈজয়ন্ত শোভা, 

ফোটে রে মন্দার কত, 
মৌরভ বহিয়া চলে, 

অনন্ত জীবন ঢালে আভা । 
১৯ 

সৃত্যু হেথা যেন রে অস্ত, 

দুখ যে মঙ্গল, 

বিষাদ শান্তির সেতু, 

সকলি অমিয়ময়, 

হেথা নর আনন্দে বিহ্বল | 
ন্ ০ 

বিহরিছে অধিক উজল 

প্রেমের উচ্ছাস, 



নই আভা । 

কণা কণা লয়ে তার, : 

বাহিরে বাহিরে ফিরে, 

অস্তরেতে পুর্ণ পরকাশ । 

২৯ 

কবিতার আভান বাহিরে, 
মহা কাব্য মাঝে, 

ভিতরে বনুদ্র ঘম, 

উথলে ভাবের ঢেউ, 

অপার সে মহিমা নিরাঙ্গে | 

প্ 

নাঁন। রূপে বিহরিছে কৰি 

অন্তর জগতে, 

রী 
1 

কু রাজ-রাজেশ্র। 

মভিমার দিংহ।ননে, 

করুণ। উচছ্ছলি পড়ে পদে । 

৪) 

উড্াইয়। বিধান কেভিন, 

নিয়তি নিথড়ে, 

জীবন মরণ কোলে 
জগত রয়েছে বাপ, 

সভয়ে দাড়ায়ে করযোডে | 

৪ 

কন্ঠ পিত। মঙ্গল মূরতি, 

কখন জননী, 



কবি। :- ১৩ 
ড্র 

জগত লইয়া কোলে, 

মুছাইয়া অশ্রধারা, 
নুধান সে ম্নেহময়ী বাঁণী। 

৫ 

কভু কবি ভিখারীর বেশে, 
পরাণীর দ্বারে, 

বিভব জীবন প্রাণ, 

বাসন কামনা মান, 

চাহিয়া চাহিয়া সদা! ফিরে । 

৮৬১ 

ভাসে সবে বিশ্বের মতন, 

দয়ার পাখারে, 
বিষাদে আনন্দ রাশি, 

মরুতে সলিল ধারা, 
অলারেতে চেতন। সঞ্চারে | 

২৭ 

ক তিনি প্রিয়তম সখা, 

নিত্য প্রেম যোগে, 

দরশ পরশ করি, 

পরশ-মাণিক হেরি, 

মত্ত জীব গুণাতীত রাগে । 
২৮ 

অরূপ মোহন রূপ হেরি, 

বহে আখি-ধারা, 



১, আতা। 
নক 

অতল গভীর প্রেমে, 

সাধক ডুবিয়া৷ গেল, 
পলকেতে আপনারে হারা । 

২৯ 

শোন হে মায়াবী কবিবর, 

এ কি তব মায়া, 

কে তুমি জানি না কু, 
ডুবে যায় প্রেমে শুধু, 

সংসার তপত এই হিয়া । 
ষ ০ 

কবি গো, তোমারে আমি চাই, 

নাহিক কামনা, 

সংসারের নাহি তৃষা, 

স্বরগের নাহি সাধ, 

জীবনের তুমিই সাধনা | 



পূজার উপস্থার। 
ও 

অনীম মহান্ সিন্ধু মহাঁব্যোম পারাবার 

পূর্ণ মহিমায়, 

উদার গম্ভীর মৃষ্তি স্তবধ যোগীক্্র যেন, 
রত তপব্যায় ; 

পুজিতে দে নীরনিধি পাষাণ মন্দির ভেদ 
ক্ষুদ্র নিঝরিণী, 

শত বাঁধ ঠেলি পায় দুর্জয় বলেতে ধায়, 

রণ-উন্মাদিনী । 

কোন্ প্রেম আকর্ষণে দৈববল তুচ্ছ প্রাণে ? 
ল'য়ে প্রেমফুল, 

জলধি কল্পোল-লীলা উল্লাসে আরাধে বালা, 
মরমে আকুল ! 

এ 

কত যুগ যুগাস্তর প্রেমানন্দে নিরন্তর, 
পুজে উপহারে। 

না চায় ফিরিয়া সিষ্ধু মগ্ন মহাঁযোগর-ধ্যাঁনে, 
গৌরব ভাঁঙারে; 

তটিনী কভু কি তায় উজানে ফিরিতে চায়, 
গিরিনিকেতনে ? 



১৩ 

গু 

আতা। 

গুধু করি আত্বদান রুতার্ঘ সে ক্ষুদ্র প্রাণ, 
ধন্য বলি মানে; 

পুজি প্রেমাম্পদ পদ পরিপূর্ণ মনোরথ, 

নিক্ষাম হৃদয়, 

পুত তপস্বিনী সাজে. রচিছে মরত মাঝে, 
হ্বরগ-নিলয় 

৩ 

অতি দ্ূর--দরাকাশে উদিত নহ্কত্র ভাগে 

দীপ্ত দিনমণি, 
সরনীর স্বচ্ছ নীরে পুজে তারে দীন হীন। 

ফুল্প কমলিণী। 
পুজিয়া আরাধা পতি আত্মানন্দে পূর্ণা মতী, 

চরিতার্থ প্রাণ, 

অকাম আনন্দময় না চাহে পে সাধনায় 

কতু প্রতিদান; 

প্রাভাময় ভাক্করের দারুণ গুখর করে 

নীরবে শুকায়, 

প্রণমিয় প্রেমাধারে : তবুও আরাধে তারে 
কমলিনী হায় ! 

£ 

প্রেম তত পার্থিব নহে দুশ্চর এ তপন্যায়, 

মোহশুন্য ফল, 

দেবতার উপভোগ্য জীবের কৈবল্য দায়ী 

শান্তি নিরমল; 



বংশীধ্বনি। | ১৭ 

বিষয়ের অন্ধকারে দূরতম লক্ষ্য পথে, 

যেন দীপ-শিখা। 

দিক্ ভ্রান্ত পথিকের সমুজ্্বল গ্রবতারা, 

অকুলের শখা ; 

আকাজ্ষাবিহীন এই জীবন উদ্যান হ'তে 

তুলি পুষ্পচয়, 

যত দিন থাকি ভবে ও পদে অগ্চলি দিব, 

নিত্য সুখময় | 

ংশীধ্বনি। 

১ 

আজিকে প্রভাতে, মধুর নঙ্গীতে, 
রা ৮ ন্ ৮ 

জাগম। উঠছে প্রাণ) 

কি বা রাগমত্ী, মহাভাবময়ী 
মধুর বশীর রব; 

ঘুমন্ত পরাণী অবনী ব্যাপিয়া, 

অতীতের চিত্র বুকেতে লইয়া, 
৩ 



আভা । 

বিশ্ব চিত্রপট সমূখে রাখিয়া, 
মায় অচেতন মব। 

৩ 

* কোন্ অমরার বাজিছে বাশরী, 

নঘনে পশিছে কাণে, 

তুলিছে কি প্বনি ছ্যুলোক ভেদি়', 

সৃষ্টির পাথারে উঠিছে বাজিয়া, 
প্রতিধ্বনি নব চৈতন্য লইয়া 

পশিছে মরতবনে ? 

ডাকে ভগবান নিজ মানলে, 

অবঅন গণ গ্লোভ গশিয়, 
হা নার ব্রত হর 

সেবশী নিন মিচিতে পশিতা, 

জ্গাগাল জীবন দ'নে | 

৫ 

% 
গা ঞ্থ] রন্ধে। শত ভারাশীর শীণ। 

গুঞ্চরে গভীর তানে। 

রবি শশী তার। দিক্ হারাইরা, 
চরণের তলে পড়ে লোটাইয়া, 

বিশ্বাঠীত গাভ। উঠিছে ফুটিরা, 

অনন্ত গাঁধুরী প্রাণে । 



শৈশব খুবপ্প। ১৯ 

মধুর মধুর, মে মধুর রবে 

বিবশ মানস মোর, 

চলিছে ছুটয়। উন্মাদ অন্তর, 
মপূ পান আশে বথা মধকর। 

পদ-ভারবিন্দে ভকত নিকর, 

মন্রন্দ পানে ভোর ! 

শৈশব ন্প্ন 
ও 

অঙ্িত দে অভীরের পট-আস্ুরাণে। 
শৈশব হপন' 

কেন রে ষবনী ভুলি নে ছবি দেখাও খুলি, 
ফুরায়ে গিনাছে বু জনমের ভরে, 

ধীরে অতি ধীরে পীরে বীণার দে ছিন্ন তারে, 
কেন গো তুলিছ স্বর এ দগ্ধ অন্তরে! 

শি 

নন্ বদি অবনান হায় রে আমার, 

শ্বপ্গের মতন, 

জীবনের সুখ আশা, প্রাণের অপার তৃব। 

সংসার অর্ণবে এই অতলে মগন । 

কেন রেহ্দর সুরে সেরূপ বিরাজ করে: 

বিগত ঘটনা কেন জাগিছে এমন ! 



আভ। 

৩. 

মধুর গ্রাভাতে যবে অফুট মুকুল, 
বল্পরীর কোলে, 

বসন্তের পরশনে প্রফুল দে নিরজনে, 

কুহরি বসন্ত সখা কেন রে জাগায়; 

হাসি উষা বিনোদিনী কুসুম কুন্তলা ধনী, 
মধুর অরুণ রাগে মধুরে সাজায় । 

৪ 

সহসা কালের ঝড় বহিল গগনে, 

ভীম গ্রভগ্নন, 

শ্যামল দে শোভাময় ভাঙিল পাঁদপচয়, 

ছিন্ন ভিন্ন কিশলয় কুসুম-মঞ্জরী ; 
প্রবল মমীর ভরে দলগুলি পড়ে ঝরে, 

পুলায় দে প্রক্কতির সাধের কুমারী | 
পর 

কে গো ঝমে অন্তরালে এ ভগ্য দয় 

গড়িছ আবার, 

মৃতের বমাধি পরি ঢালিতেছ ম্ুধা-বারি, 

সপ্তীবন মন্ত্র বলে লভিছে চেনা ; 

অপরূপ ইন্দ্রজালে বিষম শোকাশ্রু-জলে, 

স্বরগ পীযুষ ধারা করিছ 'রচনা । 
১৬ 

এ কোন্ জগত ছবি বুঝিতে ন1 পারি, 
খুলিল সহ, 



শৈশব স্বগ্ন। ২১ 

কি অদ্ভুত সমুদয় ভাসিছে চৈতন্যময়, 
প্রাণময় শত শত হাসিছে চন্দ্রমা ; 

কি এক গভীর গান ভরিল বিশ্বের প্রাণ, 

জীবন্ত সে স্বভাবের নাহিক উপমা! | 
৭ 

এই ত পে স্বপনের সুখময় ছবি, 

পারশে আমার, 

হাসে শান্তি সুহ।সিন বিশ্বজন বিমোহিনী, 

ধররিয়াছে হাত খানি জগত জননী; 
নাহিক বিষাদ ছায়। বিদুরিত মোহ মায়া, 

মহাঁন্ উৎ্নবে দেই মগনা। ধরণী | 
৮ 

এন তবে এই খানে-__থাক দাঁড়াইয়া, 

যুগ বুগান্তর, 

নয়ন ভরিয়া দেখি স্তন্ধ হ'য়ে সে থাকি, 

সপ্ত স্বরগের শোভা অবনী উপর 
পুণ্য প্রেম পবিত্রতা আনন্দে বিরাজে হেথা, 

হেরিব জগত-যন্ত্রযক্্ী মনোহর | 



১, 

৬ আলো ও অন্ধকার। 
তি 

গভীর গভীরতম আপার সাঁগর'পরে, 

দেখা যাঁর অতি শুক্র আলোকের এক রেখা । 

ছুটিছে অগণ্য আত্মা জ্যোতির রেখাটি ধ'রে, 
অতি দূর- দূরান্তরে সমুজ্ল যায় দেখা । 

২ 

কভু ঘোর ঘন জাল আঁবরি রাখিছে তারে, 

আকুল বিভ্রান্ত প্রাণী লক্ষ্যহারা, দিক্হারা ) 
পুন হাসে মহানসিন্ধু দীমা হ'তে সীমান্তরে, 

সংসারের পরপাড়ে গ্রাণরূপী জ্যোতি-ধার। | 
৩ 

তিমিরের আ্রোত'পরি মে জ্যোতি আশ্রয় করি, 

লভিছে জীবন সবে মৃত্যুর অমাধি'পরে 
শত গুতিকুল বাঁতে সে রশ্মি রেখাটি হেরি, 
চলিয়াছি অবিশ্রান্ত নংসারের পারাবারে । 

অমুতধামের যাত্রী । 

অক্ষয় অৃতধামে গ্রাণেশ আমার; 

শুনিয়াছি তাহার আহ্বান, 

চলিতে মে শোভাময়, স্থখময় পুরে, 

আকুল ব্যাকুল মোর প্রাণ ! 



অমৃতধায়ের স্বাত্রী । ২ 

বৃ 

প্রভু মোর যত ছিল বিভব গৌরব," 
নিজ হাতে লইল কাড়িয়া, 

কঠিন আঘাতে যত মোহের বন্ধনী, 
একে একে দিল রে ছিড়িয়! । 

৬. 

হৃদয়ের তার ঘত ছিড়িল কল, 
প্রতি শিরা প্রত্যেক প্লমনী, 

ছিন্ন ভিন্ন মরমের শোঁণিত ধারায়, 

আমারে নাজাল সম্ভাসিনী | 

$ 

এ বেশে দাড়ান্ব আমি সংসার প্রান্তরে, 

দুষ্টি মোর বিশাল বিমানে, 
প্রভুর মধুর নাম বীণার অঙ্গীতে, 

মিশিছে মধুর সমীরণে | 

€& 

অংগ্রাম বিরাম ঘত প্রভুর নী 

ইচ্ছামর তিনি শিরঞ্জ 
ধীরে ধীরে ঘনঘট? উ উদ্দি ল গগনে, 

বহিল প্রবল গ্রভগ্কন । 

২) 

শান্তিময়ী প্রকৃতির এ কি রে লাঞ্ছনা” 
ভাঙিল নে শ্টামল পার্দপ, 



২৪ খাতা 

স্বন্ স্বন্ ঘোর নাঁদে বাপিল মেদিনী 
ছিন্ন ভিন্ন বল্পরী পল্লব । 

৭ 

মঘনে বালুকা রাশি উড়িল গগনে, 
আধারে ঢাকিল দিগন্তর, 

কোঁথা রবি কোথা শশী কিছুই না হেরি, 
কেবলি সে আধার সাগর । 

দৃষ্টি মোর নাহি চলে আলিছে মুদিয়া, 
নাহি চলে চরণ আমার, 

হা নাথ, হা নাথ বলি আকুল সংসারে, 

প্রাণ শুধু করে হাহাকার । 

টি 

অবশ বিবশ তনু অতি ছুরবল, 

আর ত পারে না দাড়াইতে, 

নংনারের প্রতিকূল এ ঘোর সংগ্রামে, 
চরণ যে ন! পারে চলিতে । 

্ঃ 

চারি দিকে শত শত ভাই বোন্ মোর, 
প্রেম-পুণ্যে উদ্ভাবিত প্রাণ, 

নেহারিছে দকাতরে জ্যোতির্ময় মুখ, 
শোকাকুল তৃষিত নয়ান। 



অমৃতধামের ঘাত্রী। ২£ 

৬১ 

কোথায় আমার সেই জীবন-বল্লভ, 
সহেনা তো বিচ্ছেদ বেদন। 

অশ্রুজল-ধোৌত এই ভগ্র দি মাঝে, 
এস নাথ, জুড়াও জীবন | 

১২ 

সহস। চকিতে সেই দিশন্ত ভেদিয়া, 

শুনিনু কি সুগক্ডীর ধ্বনি, 

শতেক' তাড়িতালোকে ভাতিল জগত, 
ছুটিল কি অন্থত-বাহিনী । 

৬১৩ 

নাথের অভয় বাণী বহিল এ ভবে, 

“আমি আছি কি ভয় ভাবনা? 
দাঁড়াও আমার নামে কিসের বিপদ, 

কি আধার, কিনের লাঞ্ছনা | 

১৪ 

“যাও মোর ইচ্ছাপথে আমার আজ্ঞাঁয়, 
কে বা তোর আবরিবে পথ, 

কি শক্তি কাহার ভবে ? মহাশক্তি আমি, 

আমি তোর পরম নম্পদ | 

১৫. 

“অনাথের নাথ আমি অগতির গতি, 
সংসার পাঁথারে প্রুবতারা॥ 

£ 



ব্৬ আভা । 

পথভ্রান্ত পথিকের আমি ত সরণী, 

ন্মরণে পাতকী ছুখ হারা 1” 
১৬ 

আনন্দে ভাগিল হৃদি ঘুচিল ভাবনা, 

ধিক্ ধিকৃ অবিশ্বাণী প্রাণ, 

ন্মরি নিজ দুর্বলতা সংসারের মাঝে, 

লজ্জায় হইল ঘিয়মাণ | 

১৭ 

এই আমি দাড়াইনু ল'য়ে তব জ্যোতি, 

আর কারে নাহি করি ভয়, 

শরীর দর আতক্স। সকলি তোমার, 

কর নাথ, যাহ! ইচ্ছা হয় । 

৮ 

“এই আছে গ্রাণ মোর লইতে তো পার, 

যেথা ইচ্ছা! রাঁখ এ সংসারে, 

চলিব আদেশে তব তোমার বলেতে, 

এ জগত কি করিতে পারে ! 

ব্রন্মমন্দির। 

১ 

ুগ্ যুগান্তর এই অনন্ত জগ্বত, 

'জনমিছে নিরন্তর যাহার অত্বায়, 



দেবতগ। ৬ 

যাহার আশ্রয় ল'য়ে জীবন জুড়ায়। 

প্রলয়ে যাহার নাহি বিলীন কিয়ৎ। 
২ 

মুড মন' কোথা তাঁর কর অন্বেষণ, 
হের বিশ্বময় হন্দ্য বিশ্ববিধাতার, 
অনন্ত স্বরূপ তিনি বার জীবন, 
সর্বত্র সে সিংহাসন বিহীন-বিকার | 

১৬ 

দিগন্ত তাহার গৃহ ভূতল গগন, 
অতল জলধি কিবা দিবাকর শশী, 

অগণ্য প্লে গ্রহ তারা অনল পবন। 

সবারি অন্তরে তিনি রয়েছেন পশি | 
$ 

এই তো তাহার গৃহ মানব আতম্মায়, 

কেন দূরে দূরে আর কর বিচরণ, 

এই খানে সুখে বদি নেহারিবে তায়, 
দেহ হ'তে সন্নিকটে তার নিকেতন । 

দেবতা। 

১ 

আমি যদি হইতাঁম পথের বালুকা, 
চরণে দে যাইত পরশি, 



২৮ আভা | 

সে যে গে! দেবতা তার ছু ইলে ঢরণ, 

পলকে হ'তেম সোণ। রাশি । 

ন্ 

যদি গো হ'তেম আমি মুল সমীর, 

অনুক্ষণ থাকিতাম পাশে, 

ক্ষুদ্র শিশুটির মত করিতাম খেলা, 
রহিতাম মিশিয়া নিশ্বানে । 

৬, 

যদ্দি গো হ'তেম আমি স্হাদিনী তারা, 

নীলিমার নিথর অন্বরে, 

মেলিয়! অযুত আখি মিটায়ে তিয়াস, 
অনিমেষে দেখিতাম তারে | 

৪ 

যদি শো হ'তেম আমি নীল কাদপ্ধিনী, 

বরষিয়। সলিলের ধার, 

ভকতির অশ্রুজলে পুজিতাম তারে, 

হরষ রলেতে মাতোয়ার ! 

৫ 

দেবতা দে_দীন হীন অতি তুচ্ছ আমি, 

বৃথা এই জীবন অনার, 

দিতে চাহি প্রাণফুল সে পদে অঞ্জলি, 
এই সুখ লৌভাগ্য আমার | 



পূজার কুস্থম | 

পূজার কুসুম তোরা বড়ই সাধের, 

তোর! কি আনন্দরূপ সুর-নন্দনের ? 

অমলতা কো মলত!, 

এত কি আছে রে হেখা, 

পবিত্রতা কোথা এত সংনার-বনের ; 

পুজার কুস্থম তোরা বড়ই সাধের | 
হু 

পুজার কুলসুম তোর। বড়ই সুন্দর, 

ধুলির পরশ নাই ধরার উপর ; 
কি ছার শারদ শশী, 

বিমল চত্ত্রিক। রাশি, 

কোথ। প্রস্থুনের হাঁসি এত মনোহর ॥ 

পুজার কুসুম তোর। বড়ই সুন্দর | 
৩ 

পুজার কুন্গুম তোরা, মরি কি মাধুরী, 
কোন্ স্বরগের এই লাবণ্য লহরী ? 

মথিয়। সৃষ্টির সিন্ধু, 
কে রাখিল কুধাবিন্দুঃ 

বিধাতার কি অপ্ুর্ধব লীলার চাতুরী, 
পুজার কুন্গম তোরা,_-মর্িি কি মাধুরী ! 



আতা। 

পুজার কুম্থম তোরা জীবন্ত প্রাতিমা, 
নিখিল ব্রন্মাণ্ডে এই না দেখি উপমা 

পবিত্র মায়ের কোলে, 

সপ্ত স্বর্গ শোঁভে খেলে, 

অর্থ হীন অদ্ধ বোলে পূর্ণ মধুরিমা । 

পুজার কুসুম তোরা জীবন্ত প্রতিমা | 

ও রর 

পুজার কুসুম তোরা কি উজ্জ্বল মণি, 
দেব অঙ্গ অলঙঞ্কারে উদ্দলে অবনী। 

মাণিক মুক্তাচয়, 
এত কি অমূল্য হয়, 

কোন্ মহ! রদ্বাকর এ রত্বের খনি ; 

পুজার কুনুম তোরা কি উদ্্বল মণি। 

পুজার কুস্থম তোরা পরশ-রং 

আয রে, পরশি করি মফল জীবন । 

অনার অধম অন্তি, 

এ মোর আয়স-হদি, 

পরশিয়া হইবে কি হৈম-নিকেতন । 
পুজার কুলুম তোর। পরশ-রতন | 

৭ 

দিব আমি এ কুসুম দে পদে অঞ্জলি, 
প্রেম মকরন্দময় আনন্দের ডালি ॥ 



ভিখারী গ্রভূ। | ৩১ 

ুত্র অই রৃন্ত'পরে, 
অমরত। শোভা করে, 

শোক তাপ দুখ স্বাল৷ ক্ষণে যাই ভুলি, 

দিব আমি এ কুসুম দে পদে অঞ্জলি। 

ভিখারী প্রত । 
৯ 

ভিখারীর বেশে গতু ঈাড়ায়ে হুদয়-দ্বারে, 

দাও, দাঁও ঝলে অবে ডাকেন মধুর ত্বরে। 

মহ|ন্ দে জ্যে1তিন্রয় রাজ-অধিরাজ বিনি, 

মলিন মানব দ্বারে কাডালের বেশে তিনি; 

এ কি তাঁর প্রেম-লী। মরতে অপূর্ব খেলা, 

নবিন্ময়ে নেহারিছে শুবধে প্রকৃতি দেবা, 

জীবের কুটির মাঝে প্রশান্ত মঙ্গল ছবি 
পুণ্যময় যোগেশ্বর মানবে কহিছে কথা, 

অধম পাতকী জীব জানায় প্রাণের ব্যথা | 
২ 

“তোরা জীব, লীলাখিন্দ্ু ভবের আলয়ে মোর, 

ছিন্ন ভিন্ন করি আমি মোহের বন্ধন ডোর) 

দাও মোরে সব ঢালি আপনারে দাও বলি, 

জাগ্রত স্বপ্ের মত জীবন যৌবন মান, 
মুস্র্তে চরণে মোর কর সব সন্প্রদান ! 



৩২ আতা। 

“নংনার বিভব নাথ, আর কি রাখিছ বাকি, 

দেখিছ হে প্রাণেশ্বর, প্রাণের অন্তরে থাকি । 

মহাপাপী কীট আমি পবিত্র স্বরূপ তুমি, 

তর তন্ন করি লও মরমের যত আশা, 

কেড়ে লও, কেড়ে লও, যত কিছু আছে তৃষা! 
৩ 

“রাখিছ জীবন-কণ। নংঘার প্রান্তর'পরে, 

শ্যামল বিটপী ছায়া নেহারিছে এক ধারে । 

মৃদুল নাসন্তি বায় আনন্দে বহিয়! যাঁয়, 

প্রফুল্ল নৌরভময়ী মালতী মল্লিকা বেলি, 
যুই টাপা গন্ধরাজ গোলাপ কমল কলি; 

পুজার কুন্ুম তারা বিতরে অমুত-ধার! 
দ্রীপদ পুজিতে তাঁয় বড় ভাল লাগে মোর, 

কি এক মাধূর্ষেয হিয়া মদির তরঙ্গে ভোর; 
বল্পরী পল্লব কত, ভ্রমর গুপ্করে শত, 

গাহিছে বিহগরন্দ কোকিল কাক ি-ধ্নি। 

শ্রবণে পশিছে যেন অক্ষরধামের বাণী-। 
শীতল-ছায়ায় দেই একটু দিবে কি স্থান, 
সেই তো কাননে বমি তোমারে করিব ধ্যান । 
গাইব তোমার নাম আর কিছু নাহি চাই, 
দাও মোরে স্থান দেখা একটু দাড়াতে পাই ।” 

৪ 

“বিশাল অবনী তোর রহিয়াছে পদতলে, 
উপরে অনীম ব্যোম মণ্ডিত জ্যোতিক্ষদলে। 



করন] । ৰ ৩৩ 

এই তোর আছে স্থান কর মোর নাম গান, 
এই তো জগত-রৃস্তে ফুটেছে কুসুম কত, 
পুজিবে আমারে যদি তুলে লও শত শত 
দেখিছ যে ছাঁয়! অই ন্ুুশীতল মম্মোহন, 

অনন্ত ধামের তোর ওই ঘব আয়োজন; 

বলেছি রহ বার পৃথিবীর তরে নয়, 

হা ্ ীবোধ, তবু কেন হেন তোর আশা হয়! 
& 

“ইচ্ছায় না দিস্ বদি কাড়িয়া লইব জোরে, 
কেমন ভিখারী আমি নিশ্চয় জানিবি পরে ; 

ছিড়িবে ধমনী শির! এমন আঘাত দিব, 

রুধিরের শোতি-ধারে ভাসায়ে তুলিয়া নিব । 
“আর কি কহিব নাঁথ, যাহা ইচ্ছা কর তুমি, 

কিছু স্বাধীনতা নাই কীটের অধম আমি । 
চরণেতে দাও বল, মুছাও নয়ন-জল, 

যথা ইচ্ছা রাঁখ তথ! আমি তে। তোমার নাথ, 

ধ'রে লও ইচ্ছাময়, এ মোর বিবশ হাতি ।” 

চা স] 

১. পুদ্দক 

আয় আয়, নেমে আয়, ). 
আয় রে আমার প্রাণের আলো 

হামি হাসি মুখখানি তোর, 

আহা কত দেখতে ভালো । 

৫ 



8৪ আভা । 

হদয়ের মাঝ খানেতে 

উষার হামি টুকু নিয়ে, 
গড়েছি রে আষন এক 

আঁধারের কান্না দিয়ে; 

হাসি কান্না নহোদরা, 

বসে আছে ছুই ধারে, 

কেহ বা বাজীয় বীণা, 

কেহ তার টেনে ছিড়ে 

দুই বোনেতে বসে ঝলসে 

কর্ছে তারা কত খেলা, 

কেহ ছিড়ে প্রাণের ফুল, 

কেহ তায় গাঁথুছে মাল। । 

আয় রে বাছ।, মোণার মেয়ে, 

দাঁড়! এসে মাঝ খানেতে, 

ছোট ছু”টি হাত বেড়িয়ে 

ধর গো তাদের দুটি হাতে; 

তিন জনেতে মিলে মিলে 

করিন্ তোর প্রেমের খেল।, 

আকাশের কোলে মেয়ে, 

গাঁথিন্ ভারকার মালা । 

চুপি চুপি যার চাদ 
লুকাইয়া মেঘের কোলে, 

টুকৃরা টুকরা করি তারে 
পরিস্ স্তোর.এলো চুলে ; 



কল্পন। | 

গড়িন্ রে এক নুতন জগত, 
এ জগত যে ভাল নয়, 

এখানে যে সব শুক, 

শুধুই মরু-_মরুময় ? 
সৃজিতে সে অভূত রাজা, 

আয় রে, আয় রে, অমরপরি, 
সে জগতের দিংহাননে 

হবি রে তুই রাজেশ্বরী; 
ধীরে ধীরে কোটি ধরা 

বিচরিবে খেলে খেলে, 

গড়াগড়ি রবি শশী 

যাবে তোর চরণ-তলে ॥ 

কোথা হ'তে এসেছিন্ রে, 
বল. তোর মায়ের কথা, 

জানেন বটে ন্নেহময়ী 
মানুষের মন্ম-ব্যথ। । 

তাই কি তোরে ভালবেসে 
পাঠালেন এ প্রাণের তরে, 

ফুল ফুটাতে শত শত 
কাটা গুলি দূর ক'রে, 

আয় রে মেয়ে, নবীন দেশে 
হৃদয় আমার চ'লে যাবে, 

নিরাশার শিশুগুলি 

শুধু হেথা প'ড়ে রবে! 



আখ ছখ। 

সুখের লাগিয়া রে নিখিল পরাণী, 
নাহি জানি ওহে সুখ, স্বরূপ তোমার ; 

কভু কু শিরে ধরি বিষধর ক্কণী, 
ভাবে তারে সুখমন কুসুমের হার ! 

৮ 

সুদূর প্রান্তরে দেখি কু তরু ছায়া, 
জাম্ত তুষাকুল পাহ্ছ ধায় তার পানে, 

নেহ।রিনা ধুলিপুঞ্জ মরীচিক। মায়া, 
ফিরে জাদে অবশেষে সজল নয়।নে । 

জীব্ন-উদ্যান মাঝে কভু বাধে ঘর, 
শোনে কৃভ মধুর আুঙ্জেল বাঙ্গাল» 

এন্টি অদৃশ্য ভক্ত নবালি উপর, 
পলকে ভাটির সব ভন চুরমার । 

সুখ ভুখ নাভি চিনি জ্ঞানন্ীন মোরা, 

হুশ মাঝে সমাহিত আলীম কলা।ণ » 

সুখ ভুখ উভয় সমুদ্রে দিকৃভালা, 

হেরি করণপার এক শকতিত মহান্ | 
হে 

নংনারে সুখের নেতু শুধু নে চরণ, 
'অর্পিলে আকাাজ্ক! সব লে অভয় পদে, 

আশন্ত ব্রঙ্মাও হয় সখ-শাআঅব্ণ ॥ 

লভ সে অপার সুখ সম্পদে বিপদে | 



সাধ। 
(উপহার।) 

এখনো হুদয়, পারিলি নে বুঝি 
ছিড়িতে বন্ধন-ডোর, 

কি এক ভাবেতে আছিস্ ঘুমায়ে, 

কি এক নেশায় ভোর , 

অই চেয়ে দেখু, জীবন-গ্রভাঁতি 

আপন।রে হ'য়ে হারা, 

হধ্যাহ্ন গগনে পঁড়িছে ঢলিয়', 

রবির কিরণে সারা , 

গায় না সে পাহী উঠে না ঝঙ্কার, 

ঘুটিছে উষার স্বর, 

বছে লনা সে ধনে গ্রভাত সমীর, 

এ মোর গাণের'পর । 

হৃদয় রে, কিছু শিখিলি নে তুই, 
লইয়া ভবের ধুলা, 

কেবলি গড়িস্ মাগীর পুতুল, 
খেলিতে অসার খেলা ; 

দেখিতে দেখিতে বালির এ বাঁধ, 

সব ভেঙে চুরে বাবে, 

নিরাশার শ্বান দুখের সঙ্গীত, 

গুধুই পড়িয়। রবে ! 



৩৮ আতা 

সুখ বলি যারে সাধের মংসার, 
করে গো কণ্ঠের মণি, 

কালফণী রূপে দারুণ দংশনে, 

তুলিছে বিষাদ ধ্বনি । 

এ বড় রহস্য জগতের মাঝে 

সুখেরে না চিনা যায়, 

একটি কঠিন আবরণ দিয়া 

সেরাখেলুকায়ে কায়। , 

স্সেহ-প্রেম-উত্ন প্রিয়ের বিয়োগ, 

এ কভু নহে রে ভূখ, 

অনন্ত জীবনে অনন্ত মিলনে, 

উপজে পরম সুখ; 
গ্ররূত যে দুখ পুণ্যের বিনাশ, 

লইয়! সুখের ছায়া, 

ভুলাইতে অন্ধ মানবের মন, 

ঢাকিছে আপন কায়।; 

কেবল হেথায় সুখ রূপ ধরি 

বহিছে ছুখের ধার', 

ডুবিয়। ডুবিয় তাহাতে মজিয়া, 

মানব আপনা হার। ) 
ভুলেছিন্ বুঝি হায় রে অবোধ, 

পরম সুখের খনি, 

হ'লে। ন। এখনো। গভীর ভিয়াস, 

লভিতে পরশমণি ! 



সাধ। 

আজিও রে হেথ। পারিলি নে তুই, 
গাইতে প্রাণের গান, 

আপন! ভুলিয়া জগতের তরে, 
করিতে শোৌণিত দান; 

ওরে ছিড়ে ফেল্ ফেল্ দ্রুতগতি। 

যে সুরে বেধেছ তার, 

দুর হয়ে যাঁক্ সে সুখ-নিম্বনঃ 

জুখময় নাম যার । 

দুরে ফেলে তার মায়া আবরণ, 
তেয়াশি আধার কারা, 

উঠিবে আপনি উথলি উলি, 

অনন্ত সুখের ধারা; 

নীরবে আমরা গাইব সঙ্গীত, 
বনিয়! তাহার পাশে, 

প্রকৃতির কাঁণে পশিবে ন৷ ম্বর। 

পরাণে রহিবে মিশে ; 

বিন্দু বিন্দু করি বস্ধার কোলে, 

পড়িবে রূধির-ধাঁর, 

দিতে সাধ যায় জগতের পায়, 

গাঁথিয় তাহার হাঁর। 

হৃদয় আমার, দীন হীন তুই, 
কেন রে ভাবিস্ আর, 

দেখিতে দেখিতে ঘুচে যাবে সব 
অসীম প্রাণের ভার । 

তল 



চি: আভা 

ওরে এ জগত, সোণার জগত, 

কি' আছে বাসনা ভোর, 
বড় সাধ যায় অশনির বলে; 

ঘুচাতে বন্ধন-ডোর 

দেবি গো করুণাময়ী মোর, 

তুই সকলি জানিস্ ভবে, 
কি ভাবনা ভরে ক্ষুদ্র এই প্রাণ, 

কোথায় ভানিয়। যাবে ; 

জীবনের আোতে অনীম উদ্দেশে 

হেরিতে সে প্রুবতার।, 

ঘুরিতে ঘুরিতে কালের আঘাতে 

হ'য়ে যাই দিশ1 হারা? 
এই কোলে তোর পড়িন্ু চলিয়া, 

আর না হারাব পথ, 

এই বার বুঝি হায় ম। আমার, 

পুরিবে গো মনেরথ । 

কি ভয়, কি ভয়, জননী গো মোর, 

ছিডিতে প্রাণের তার, 

বড় সাধ তোর অভয় চরণে 

এ দিতে এই উপহার । 



তুমি কি আমার 

স্বপ্নময় মোহময় বিভ্রান্ত বিশ্বের মাঝে, 

বল দেখি ভূমি কি আমার ? 

এ নংসার কৃম্মক্ষেত্রে পরিশ্রান্ত এ হয়, 
তুমি কি গে! স্থান জুড়াবার ; 

দুখের কঠোরাঘাঁন্তে বরে যবে অশ্রুবারি, 

ভূমিতলে কাদে নে লুটিন্ন'ঃ 
চরণে যাবে না দলি এক বিন্দু অশ্রুকণা, 

তুমি তারে লইবে তুলিয়া ? 

রহ 

কক্ষভ্রই গ্রহ সম উদভ্রান্ত উন্মাদ প্রাণ, 
ভমে যদি হারায়ে সরণি, 

জগত-ঘ্বণার বিষে দহে যবে নিদারুণ, 

শত শেলে বিধিছে পরাণি 

মরমের শান্ত বাসে দিবে কি তাহারে স্থান, 

জুড়াইবে উত্তগু জীবন, 

কোমল স্সেহের স্বরে তারে কি লইবে ডাকি, 

আপনার বলিয়। তখন ? 



৪২ আতা। 

পড়িলে প্রাণেরপরে বিষাদ মেঘের ছায়া, 

মুখ দেখি বুঝিবে আপনি, 
হৃদয়ের তত্ত্রীগলি কোন্ সুরে বাজে দেখা! 

নীরবে শুনিবে প্রতিধ্বনি 

ভীষণ মরুর মাঝে ঘুরি ষবে হাহ! করি, 

হবে শুষ্ক তৃষাঁতুর হিয়া, 

প্রেমের নিঝর হ'তে ল'য়ে সুশীতল বারি, 

বাঁচাইবে আদরে পিঞ্চিয়। ? 

৪ 

বিষয়-গহনবনে কুশাস্ুরে ক্ষত পদ, 
যবে মোর অবসন্ন কার, 

ন। যাঁবে ফেলিয়া মোরে ধরি লবে হাত খানি। 

নিতান্তই যবে নিরুপায় । 

শত শত অপরাধ অবিশ্রান্ত করি আমি, 

গম] কি পাইব তব পাশে, 

যতনে স্নেহের কোলে তুমি কি তুলিয়া লবে। 

আশ্বানিবে সুমধুর ভাঁষে ? 

৫ 

জীবনের গুপ্ত গেহে যত গুলি আছে গাগা, 
যত কিছু আকা আছে ছবি, 

সংগ্রাম বিরাম যত উগ্রচণ্ড প্ররুতির, 

নর্ণাক্ষরে লিখিয়াছে কবি । 



তুমি কি আমার? 

সেই মহাকাব্য হতে প্রত্যেক অক্ষর ল'য়ে 

পারিব কি দেখাতে তোমায়, 

দুখময় রাগময় চির-ভাপ-ব্যানুলিস্। 

গ্রহণ করিবে তারে হায় । 

৬ 

আন্তস্ভল ভেদ করি যে ভাব বাহিরে আসে, 

করিবে না খেলার পুতুল, 

পাছে তারে অনাদরে তুচ্ছ করি ফেলে দাও, 

ভয়ে প্রাণ বড়ই ব্যাকুল) 

যখন যেদিকে চাই এ জগতে কেহ নাই, 

বল দেখি তুমি কি আমার, 

এন তবে, এস এস, আনন্দে মিশিয়া যাই, 

জীবনে জীবনে একাকার | 

৪ 

কেন বা ্কাদিব আমি দূর হ'ক অবমাদ, 
দু-দিনের এই পাশ্থ ধাম, 

পবিত্র স্বরূপ বিনি দাড়াইয়া মাঝ খানে। 

গুলকে গাইব গেই নাম; 

কিসের বিষাদ আর,  প্রেমেতে জগত পূর্ণ। 

চেতন পাইয়৷ গ্রহ তারা, 

মহামস্ত্র অবিশ্রান্ত করিছে ঘোষণ! সবে, 
পান করি অস্বতের ধার! । 

৪৩ 



6৪ আভা। 

৮ 

সে কণ্ঠে মিলায়ে তান করিব তাহারি ধ্যান, 

জীবন কি ছেলেখেল। তরে, 

দুশ্র তপস্তা মম মেদের জীবন হ'ক, 

নিয়ন্ত্রিত সাধনা নিগড়ে । 

নমর্পিয়] প্রাণ মন গরভুর চরণ তলে, 

প্রেমমূত্ি নিরখিব তাঁর, 

এজ "তবে এক অরে গইৰ অক্ষয়-গীত, 

ন্েহময়ী। 
(খুকী মা) 

১ 

ম। আমার ক্েহমরি, গায় ভোরে করি কোলে, 

আয় তোরে বুকে রাখি ভাপিব নয়ন-জলে । 
কোথা রাখি, কোথ। রাখি, খুঁজিয়। না পাই ঠাই, 

কি এক মমুদ্র মাঝে অলক্ষ্যে ঢুবিয়। যাই । 

গ্রাবাদীর সুখের শ্বপন। 

শর্তের জোছনা মতন, 

| তুই হিয়ার গ'লো আমার বকের কাছে। 

বসন্তের উমা বগ। ঘুমন্ত ধরার ম।ঝে। 



তুমি কিভামার? 

জেগে উঠে প্রাণ মোর গ্রনুনমপ্ধরী ফোটে, 

ঢালে মধু মধুবন্ধু মলয় হিল্লোল ছোটে; 
মাধবী কুসুমস্তরে বদায়ে রেখেছি তোরে, 

হৃদয় কাঁননে তুই আনন্দে করিম্ খেলা।, 

ত্রিদিবের বুঝি তুই শাস্তি-ন্বরূপিণী বাঁল|। 

ন্ 

হেথ] হোথা পড়ে আছে আমার গণের গাঁন, 

ভেঙেছে বীণ।টি মোর হারায়ে গিয়েছে তান । 

গান গুলি কুড়তিয়া অশ্র্জলে মিশা ইয়া, 

আয় রে গীথিয়া হার পরাই গলায় ভোর, 

দেখি অই মুখ খানি ভাবেতে হইয়ে ভোর ! 

স্বপ্পমরী স্নেহময়ি, ম। অমার কাছে আয়, 

অতি শ্রান্ত হিয়া মোর কত যে বিরাম পায়। 

এ রূপে দে রূপ দেখি আত্মহার। হ'য়ে থাকি, 

ম। তোর মুখের'পরে বিশ্বজননীর আভা, 

আয় আর, কাছে আয়, আহা কি অপূর্ব শোভা । 

কাছে কিবা থাকি দরে কি এক বন্ধন-ডোরে 

হদয়ে আছিস্ বাধ তিলেক বিচ্ছেদ নাই, 

জড়ের অতীত তাহে অহৃত দেখিতে পাই । 

৪6৫ 



আন্দর। 

কি সুন্দর নীলাশ্বরে শারদ চন্দ্রম।, 

সুন্দর চক্দ্রিকা বালা দিগন্তরে করে খেলা, 

সুন্দর সে চন্দ্র-করে নীলান্বু নীলিমা ৷ 

কি সুন্দর আক1শের গায়' 

নীল চক্দ্রাতপ তলে বেন দীপাবলী জ্বলে, 

অধুত শক্ষএ হানে রজত প্রাভায়। 

কি সুন্দর চঞ্চল! দামিনী, 

শ্যামল নীরদ কোলে পলকে ছুটিয়া চলে, 

ক্ষণে ক্ষণে লুকাইয়। হাসে বিনোদিনী । 

গ্রাতিবিশ্বে আশ্বর পরশি, 

রজত কৌমুদীময়ী সুন্দর অরমী 3 

সুন্দর সে স্বচ্ছ জলে কুমুদ হিলোলে দোলে, 

নিক্ষাম সোগীনী রূপে চক্দ্রম। প্রেয়পী । 

প্রকৃতির শত মৃত্তি শত ভাবে পায় স্ফৃত্তি, 
মদির তরঙ্গ পিয়ে বিভোর পাগল পারা, 

আনন্দে ভাবুক প্রাণ ডুবে তাহে আত্মহারা ; 

বল্ দেখি প্ররুতি সজনি, 

কোন্ রূপে তুই বিমোহিনী ? 

স্মন্দর সুন্দরতম মধুর মধুর অতি, 

লভিয়। সুন্দর কবে হবে রে পাগল হদি। 



ভয়। 

যবে শুনি ভয়ঙ্কর প্রলয় নিশ্বাস, 

উনমত্ত প্রভগ্রন ভীম বলে করে রণ, 

রুদ্ররূপে চরাচর যেন রে প্রকাশ । 

কম্পিত মেদিনী নভ উিত ভৈরব রব, 

লণ্ড ভণ্ড প্ররুতির প্রশান্ত ভাগার, 

সঘনে বিদ্যুৎ হানে মুহুমু'হু ভূকম্পন, 
ভাঙ্গে শুঙ্গ জীবকুলে আতঙ্ক অপার ; 

শোন সখি, আমার হদয়। 
নে ভয়ে কম্পিত কু ময়। 

আমি তন! করি ভয় সমুদ্র গর্জন, 

খিরি নম উর্মিমাল। কালান্তকরূপী খেলা, 

গ্রাসিতে অবনী যেন করে আয়োজন । 

লোক নিন্দা অবিচার জগতের অত্যাঁচার, 

দরুণ ঘ্বণার বিষে দহিছে ভীষণ, 

হোক শত বজ্াধাত কিবা শত পদাঘাত, 

ভয় কি তাহাতে ভবে দানীর ভূষণ । 
সখার বিমল অনুরাগে, 

সৃত্যু ত অমৃত সম লাগে । 

করাল কৃতাস্ত গ্রান তাহে মোর নহে ত্রাসঃ 

কি ভয় মরণে যদি থাকে তার নাম, 

কি ভয় সংসারে যদি সেথায় বিশ্রাম ? 



৪৮ চিন্কিত। 

কিন্ত গো হৃদয়ে আছে একটি বিষম ভয়, 

নাথের চরণে মোর পাছে অপরাধ হয় । 

চিহ্নিত। 
১ 

কে তোগর! শ্বভাবের শিশু, 

অপরূপ কি মধুর খেল! 

সংসারের নিষর্গউদ্যানে, 

করিছ কি সুখময় লীলা । 
২. 

নিরখিয়া পলকের তরে, 

ভুলে যাই বিষাদের গান, 
'অতি ধীরে ধীরে দেন জাগে, 

স্বৃত দেহে অভিনব গ্রাণ। 
৩ 

দেহ দিব্য গ্রতিভা মণ্ডিত। 

বাহিরায় শ্বরগীয় জ্যোতি, 

অন্ধকার পলায় তরামে, 

যেথা লমুদিত দিনপতি । 
£ 

পরশনে গ্রফুল্ল মঞ্জরী; 
বঙ্কারিয়! ভূঙ্গ গাঁয় গীত, 



ঝিললীরব। ৪৯ 

অকালে কি আইল বসন্ত, 
পিকবধু ধ্বনি সুললিত | 

৫ 

ভালে কার করাঙ্কিত রেখা। 

ব্বর্ণাক্ষরে কি আছে লিখিত। 

মধুময় বিমল মূরতি, 
কহ কার পদাঙ্ক চিহ্নিত | 

১ 

চলে জীব অযুত অযুত 

চিহ্ন দেখে বেছে লই মোরা, 
অকুল এ জন-কোলাহলে, 

কদাপি তোমরা নও হারা । 
৭ 

ভাষা মোরা বুঝিনা ক ভাল, 
নহে শিক্ষা এই শিক্ষাগাঁরে, 

তোমরা হে কাহার চিহ্নিত, 

বিচরিছ এ মরতপুরে ? 

ঝিলীরব। 
ললিত পঞ্চম রাগে কে তোর! গাহিন্ গান; 

কি সুখ পরশে মোর জাগিয়! উঠিছে প্রাণ) 
৭ 



আভা। 

রাগময়ী উষ! যথা জাগায় বিহগ কুলে, 
যেমতি জীবন জাঁগে বিবেকের মন্ত্র বলে, 

লুকাইয়! দুখ যথা হৃদয়ে তোলে রে ধ্বনি, 
নীরবে ছুঃমহ হ্বাল! সুধায় বিষাদ বাণী । 
লুকাইয়া থাকে কিন্তু লুকান না যায় স্বর, 

ধীরে ধীরে ছায়া তার ছড়ায় অবনী'পর । 
পাতায় শরীর ঢাকি তেমতি কিন্নরী তোরা 

কি রাগে বিভোর হ'য়ে চালিস্ সঙ্গীত ধারা; 

গ্রহেলিকা আশাময়ী গ্রবানী স্বপ্পের ছবি, 

অন্তরালে বমি তারে আকিন্ কে তোরা কবি। 

হুদয়ের ছিন্ন বীণা হারায়ে ফেলিছে তান, . 

তাই কি গাহিম্ তোরা শিখাইতে পরিত্রাণ । 

ও 



ভরত | 
৮৭ 

কত যুগ বুগ যোলী সাধনা কাননে, 
আশা! নেত্রে সুগম্ভীরে, 
নেহারিল। ধীরে ধীরে, 

সাঁবহিতে সাধনার শত নিকেতন, 

ঘোরতর তপস্তায়, 

মিলিল না হায়, হায়, 

দেবের বাঞ্তিত সেই পরম রতন | 
হু 

উপনীত ধীরে এক পবিত্র আশ্রমে, 

ত্রন্ম-কপা নামে দেবা, 
কি বা জ্যোতিশ্ময়ী ছবি, 

করে স্বৃছু সুললিত সুর বীণ! ধ্বনি, 

জগত তারিতে সতী, 

গাইছে মঙ্গল গীতি, 

'আহ্বানি পথিকরন্দে ভুবন মোহিনী 
১০ 

গাইল করুণামরী স্থমধুর স্বরে, 
ওহে বীর পান্ছ যত, 

হবে পূণ মনো রথ, 

কৈবল্য দায়িনী লহ ভক্তির শরণ ; 



৫২ আভা । 

লতি নব ঘন ধারা, 

শীতল তপত ধরা, 
তেমতি ভকতি লতি শীতল জীবন । 

৪ 

ব্যাকুল গভীরতম অনুরাগময়ী-- 
কাম স্পর্শ হীন শোভা। 
ভক্তির অরূপ আভা, 

ক্ষণিক প্রবাহে যার উজল অবনী, 
প্রাভৃপদ অরবিন্দে। 

জনমি পরমানন্দে। 

পানন হিল্লোলে খেলে গ্রেমহিল্লোলিনী । 
৫ 

প্রভুর ক্ুপাঁয় হয় ভক্তির গুকাশ, 
প্রভুর করুণ! বিনে, 

যোগ ত্তপ আরাধনে, 

কদাপি ভকতি নাহি দেন দরশন । 
ইচ্ছাময় ভগবান, 

ইচ্ছা মত তার দান' 

সে ইচ্ছায় ক্ষুদ্র ইচ্ছা কর অরপণ। 

প্রভুর রূপার তরে গাকুল প্রার্থনা, 

এই ভ পরম মন্ত্র, 

গম পুরাণ তত্র। 

এ মন্সের তুলনায় নব অকারণ, 
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গ্রার্থন। দারুণ তৃষা, 

চকোরের যথা আশা, 

সুধাংশুর সুধাবিন্দ লাভের কারণ । 

৭ 

কিংবা যথ। চাতকের তৃষিত নয়ন, 

উদ্ধে জলধর পানে, 

নীরব প্রার্থনা প্রাণে, 
তেমতি গভীর তৃষ্ণা নাথের প্রার্থনা, 

হৃদয় নিভৃত তটে, 

অনন্ত ভেদিয়া ছোটে, 
ভাষাশুন্য ভাবে সধু পাসরে আপনা । 

৮ 

রুপার তরণী বিনা! কে পারে তরিতে, 
পবিত্র তপস্যা বলে, 

ভবার্ণৰ উপকূলে, 
দাড়াইতে মানবের হয় ত শকতি। 

আত্মবল ভর করি, 

কেমনে তরিবে খারি, 

স্বাপনি কাগারী তিনি অগতির গতি । 

৯, 

বহু শ্রমে চষি ধরা কৃষক নিচয়। 

বীজ রোপি সযতনে, 

চাহে নীরদের পানে, 

যথা নীল নভতলে করয়ে ভঙ্ণ, 



১৬৭ আভা । 

গুরুতির লীলা কুঞ্জ 

স্গভাব বিভবে ভর। | 

২ 

পবিত্রত। মৃত্তিমতী 

যে দেশে রগণী বেশে, 

ব্বর্গের মন্দার যেন 

গোপনে ফুটিয়। ভাগে! 

সরল আবল। বল! 

নাধ্বী অভী পতি £৭ 

1 দেশের গ্ুহে গুঠে 

শি পরপর সন শপ রা পঞজ 

(লতার অমুত কতা 

৬ সি] 

৯ 

সা মর ০ সত আশ তি দে দেশে বিপবা নারী, 

নিক্গণম করুণ। ছি, 
রা শা ৪ - কি পবিত্র দেবক্ষো।তি 

পপ "এস এ ৮০ ৯ দেন অবতীন। দেল | 

শ্ধ 

দধে ত্রঙ্গচর্যয আত 

দ্রশ্চর তপলা কিল), 

পরার্থে নির্মল স্সেস্ন 
কি নিন পর লেব। | 



রমণীর আশ।। 

৬ 

যে দেশে বৈরাগী যোগী 

নিজ্জন কন্দরে কত' 
নমগ্ন কঠোর তপে 

ধ্যান মোগে সমাহিত । 
১৭ 

শে দেশের দুখে মগ 

নয়নে মলিল ঝরে, 

নীরবে দহিছে হৃদি 
আলীম যাতনা ভবে । 

৮ 

তিলে গে দেশের পদ তত 

রমণীর আশা । 
এ 

এমন বল দিন গরে। বিধাতী। তোরে থুডিল এমন বজ 

পদে পদে অবসাদ চরণে নাইক বল, 

মরমে বাসন! কত ফোটে, 

'আঁপনাঁতে আপনিই টুটে, 
পদী যথা শিল। কারাগারে ; 



১০৪ আভা । 

নিভৃত নিলয়ে মেই ভাবের তরঙ্গ কত, 

জাগিয়। নীররে লীন হইতেছে অবিরত । 
ন্ 

অতি ক্ষুদ্র হৃদয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অশ্রু কণা, 
৬৮ ল্রকারে ল'য়ে নীরবের এ বেদনা। 

নীরবে জীবন দল ঝারে, 

পলে প্লে যার বুঝি মরে, 

নাখ রে | 

গন ৯ 

৩2 

অতি উচ্চ এ গর মে কখন যর্দিও ও ভ্রমে, 

আধ করুণার দিঠি পড়ে এই নিল ভূমে। 

দারুণ তাচ্ছল্যে ফেরে, 

বড় ক্লান্তি যেন তোরে হেরে, 

যেন তুই কেহ নো তার; 



রমণার আশা । ১০৫ 

একই শোণিতে জন্ম সকলি প্রাণের ভাই, 

জীবন প্রান্তরে তবু কেহ নাই, কেহ নাই । 
৫ 

অতি দীন হীন ব'লে যদি কারো স্মতি জাগে, 

একটু দয়ার রেখ| উষার লোহিত রাগে, 

প্রহর বেলায় কভু আর, 

নাহি হেরি চিহ মাত্র তার। 

যদি জাঁগে একটি নিম্বন। 

হরে ভাঁবহীন ভাম। স্দূরের ঞ।তিধ্ৰনি' 

কত যুগ গন্ত তোরে, কে চাহিবে অভাগিণী ? 
তি 

নাধ যায গ্াণ খুলে কারেক গাহিবি গান, 

অনিলের প্রতিঘাতে লুটিয়া পড়িছে তান, 

জীবনের শন হাহাকার, 

পলেক তুবদে পশে কাত, 

কত উচ্চ আশার লহরী ; 

গোপন মরম তলে শোকের ছুখের গীতি, 

কোন্ জীবনের পটে প্রতিধ্বনি নিরবধি % * 

দী 

কে আছে এমন তোর হাত খানি লবে ধরে, 

মুছায়ে নয়ন ধারা বসাইবে এক ধারে, 

আপনার জ্যোতি রাশি হতে, 

একটু জ্যোতির কণা দিতে, 
একটুকু ঘুগাতে আধার, 



আভা । 

কেহ নাই এ গরতে জাগিবে যাহার প্রাণ, 

আপনা পরি হোরে শিখাবে মহান গান 
7 

[ক তবে থাক তুঈ নাই বা চাহিল কে, 

লইয়া গন যশ থাক্ তলা অর্ক, 
রী গা) পার গুলি, কা 

1] 
ণ্খ লি ও/ ১ ($. 

শ্লে প্লে, 

র শছল ক্ঞালে। 
টন 

ঞ& 

জুটির রে এবৃক্ল কপ -1 । কা শপ শপ চি ডা রা / তে শ কী শ্রী 1৮ 

ভা171172 ভা? 51 র্ ৪৫ । দি এত [তালা লে। 

স্েহনী জলনীন মত, 
ভলিদ।। লই নক্যোনে অভ! ভাপ ৬) 21431 শপেলি] রি ৮117 “৪51 শা এ. 

রি (৪ সত স্প 

লে শান শশার জীসন আপন হার 

তক্গ গিরিশএগে হব রচিভ অমন, 

্ময় তৃমি শন রি ্ জঞান-নর্্য প্রভলভি ছে 



বঙ্গবণূ। ১০৭ 

পৃথিবীর নিশ্ স্তরে ক্ষুত্র এ অঙ্গন, 
পিকে গঠিত গৃহ পুলি পূর্ণ আমি 

সু 

নুপ্ম দিবা দৃষ্টি তব পীগাশ্যন্য ধ্যানে, 
গাইতে পুলক তব বিভুগুণ গাথা, 

আগ্মানন্দে পূর্ণ ভূমি প্রেম-রম পানে। 

খপন গামার কাছে মাধনেল কপ! 

দেশের গুখে হব কারে দুশঘন, 

সাম তোমার কত করে 

ছে বিমান মার্থে জ্যোতিফের মাগে 
এ মাধুরী রঙ্গে রঞ্জিত নয় শী 

€ 

যেথায় নাগর গন্তে ভীম দরশণ, 

অকুল আহলম্গশ বিপদ লক্ুল' 
উত্তাল নীলোশ্মি পূর্ণ “ঘোর গর্জন, 

মিছ ধেখায় কত ভয়ে প্রেমাকুল 



আভা । 

র্ 

আঁখি মম জ্ঞান অন্ধ বিহীন শকতি, 
লতিকার মত আমি ভূতলে পতিত, 

কেমনে তোমার রাজ্যে করিব হে গতি, 

নঘনে বহিছে বাধু সভয়ে কম্পিত। 

৭ 

কি দুখ বিষাদ তব কিছুই জানি না, 
জানিবার ক্ষুদ্র হদে কোথা অধিকার, 

কেমনে করিব আমি তোমার সাস্তবনা, 

আলোর মহিত কিসে মিশে অন্ধকার । 

জন্মভূমি । 

প্রেমে তব ভাসে এ জীবন, 

অনুরাগ নিতিই নৃতন, 

নব নব ভাবে, 

অনন্ত সৌন্দর্য এই, 

কদাপি না হয় লান, 

কভু নাহি পূরে তৃষা 

যুগ যুগ করি পান। 



জন্মভূমি | ১০৪ 

খ 

এত শান্তি কোখা আর নাই, 

ভূতলে খু'জিয়] নাহি পাই, 

বসি তন কোলে, 

মনে হয় কোটি ত্বর্গ, 
ভাসে হেথা অবিরাম, 

কোথা দে নন্দন বন, 

অলক অলোক ধাম । 
৩] 

প্রকৃতির মহান্ ভুবন, 
আছে তব নিয়ত পুরণ, 

বিহগের তান, 

অতুল নীরদ তনু, 

স্বর্ণ শস্ত মনোলোভা।, 

বল্পরী পল্পৰ ফুলে, 

শ্যামল তরুর শোভা । 

£ 

কিন্ত তব হৃদয়ে শশাঁন, 

অচেতন ঘুমায় সম্ভাঁন, 

পাপের অনলে 

জ্বলিছে অন্তর, ঢাকা 

বাহিরের আবরণে, 

বাহিরে কৃত্রিম সাজ, 

অসীম যাঁতন' প্রাণে । 



আতা । 

৫ 

ভুষানল মরম নিলয়ে 

কত কাল রহিবে লুকায়ে 
ঘোরতর বেশে, 

সহসা উঠিবে জ্বলি, 

কালাগ্রি শিখায় সব, 

সংহার রূপেতে তার 

জাগিবে সন্তান তব। 

জননী রতন প্রানবিনী, 

দীনতার তবু হবাঙ্না ধ্বনি, 
নাহিক একতা, 

নাহি জাগে কোটি স্বর 
একটি গভীর তানে, 

প্রীতির বন্ধন দিয়, 
কে বাধে অযুত প্রাণে । 

৭ 

অন্ন হীন অন্নদার ঘর, 

রাগ হীন ভারতীর স্বর; 

রত্ব হীন রমা, 

বক্তৃতা গঙ্জন শুধু, 
শরতের যথা ঘন, 

নাহিক উৎসাহ আশা, 

অবসাদে নিমগন | 



করমেতি বাই। রঃ 

৮ 

যোগ হীন জট আড়ম্বর, 

জ্ঞান হীন রমণী অন্তর, 

মকলি অনার, 

শক্তি হীন সৃত যত, 

ভাগার লুটিছে চোর, 
পর মুখ চেয়ে চেয়ে, 

হাঁয় রে জীবন ভোর। 

৯ 

শত দুখে বিবশ পরাণ, 

নীরবে নীরবে অিয়মাণ। 

চাহে না ফুটিণে 

গোঁপনে মায়ের নহ, 

মিশাইয়। অশ্রধারা, 

দ্র এ জীবন বিন্দু 

কোঁলে তার হক হারা। 

করযেতি বাই। 

[ইনি একজন হিন্দু রাজপুরোহিতের কন্তা; শিশুকাল হইতেই ইনি 

ভগবানের যোৌগধ্যানে অনুরক্ত ছিলেন! বিবাহের অনেক দিন পর 

ইন্ীকে স্বামী গৃহে নেওয়ার চেষ্টা করিলে ইনি মনে করিলেন “ভগবান 

ভিন্ন আর স্বামী কে?" স্ৃতরাং ইনি পণায়ন করিয়া কয়েকজন লোকের 



১১২ আভা 

নঙ্গে বৃন্দাবন পাম চলিয়া! গেলেন ॥ অনেক অন্থসন্ধানের পর পিতা তথায় 

কন্তার উদ্দেশ গাইলেন, যাইয়া দেখেন, করম বৃক্ষতলে গভীর সমাধি' 

মগ্ন আছেন? পিত| কন্তাকে গৃহে যাইতে অনুরোধ বরিলে তছুত্তরে 
করমা বলেন ।] 

১ 

পিতা গো ফিরিয়া তুমি যাও নিকেতনে, 

| কেন এ সাধন, 

নবীন জগত নিয়া, 

মুগধ আমার হিয়া, *ং 
পাতিয়াছি নবীন মংসাঁর, 

অভিনব পড়েছে বন্ধন | 

২ 
অতুল দৌনদর্য্যমন্্ প্রেমময় যিনি, 

করেছি ভজনা, 

সে রূপ মাঁধুরী হেরে, 

নয়ন ফিরিতে নারে, 

পান করি চিদানন্দ রম, 

করমার নাহিক চেতন] | 

১৬] 

গভীর অতল মেই সুধার সাগরে, 

ডুবেছে জীবন, 

পশিছে জনম তরে, 

আর না উঠিতে পারে, 

গলকেতে ভুলিয়া মাতার, 
পরম মলিলে নিমগ্ন । 



করমেতি বাই। ১১৩ 

$ 

গ্রতিবিদ্বে হাসে তার অনস্ত জগত, 

শোভার আলয়, 

হ'য়ে শত পরমাণু, 
পুরাণ বিশ্বের তনু 

ভাঙগিয়া দিয়াছে দেখা, 

নব রাজ্য চির-সুধাময় ॥ 
্্ 

আপন হারায়ে গিছে প্রিয়তম পদে, 

না পাই খুজিয়া, 
নাহিক সন্ধান যার, 

কিসে গৃহে গতি তার, 

আঁপনাতে অধিকার কোথা, 

হরিপ্রেমে বিনিময় হিয়া | 
১ 

ভল্ম হয়ে গিছে সেই মায়ার নংসার, 

অন্ারের খেলা, 

সে স্বৃত সমাধিপরি, 

নবীন সুষমা ধরি, 
হরির নংসার দিল দেখা, 
দিব্য আখি হেরে তার লীলা । 

ন্ 

মানবের মুঙ্ধ আখি নেহারে বিষয়ঃ 

চির সুখময়, 

১৫ 



১১৪ আভা । 

ইন্ড্রিয়ে কোথায় শান্তি, 

হাঁয় কি বিষম ভান্তি। 

জ্বলে নর কামনা অনলে, 

সে যে ঘোর বিষের আলয় 

৮ 

আহা কি অপার শান্তি হরির মিলনে, 

স্ৃত সপ্রীবনী, 

ঘরে ঘরে সেই তানে, 

সখার গৌরব গাঁনে, 
হইব পরম গরবিনী । 

৯১ 

জগতে করম! আজ নহে ভিখারিণী, 

কি অভাব তার, 

বাসনা কামনা ত্যজি, 

প্রভুর করমে মজি, 
করমার আনন্দ অপার । 

ঈষার ক্ষমা । 
৯ 

কি দুখ মরণে, জুশ স্বর্গের বরণী, 
বড় ভাগ্য বলি রূপে অপাঁর এ তনু, 

লইলেন পিতা, যাই ত্যজিয়। অবনী, 
ধুলিতে মিশিয়া যাক্ ধুলি পরমাণু | 



শাক্যমুনির ধ্যান। ১১৫ 

২ 

সবে ক্ষম ক্ষমাময় ম্নেহময় পিতী, 

অবোধ বালক সম অতি ক্ষুদ্র প্রাণ, 
দাড়াইয়। শত শত এই মোর ভ্রাতা, 

বোঝে না কি অপরাধ এমনি অজ্ঞান। 

৮৬. 

চলিলাম আমি সুখে শান্তি নিকেতনে, 

হায়, হায়, ইহাদের কি হইবে গতি; 

ছায়। দাও প্রভূ সবে মঙ্গল চরণে, 

ডেকে লও কৃপা করি দিয়া শুভমতি | 

শাক্যমুনির ধ্যান। 
১ 

গৌতম শ্যামল তরুমূলে' 
মুদিত নয়নযুগ, 

কে দ্রিল হে বিভূতি ভূষণ, 

কেড়ে নিয়ে ন্বর্ণ আভরণ, 

শিরে দিল তুলি জটাযুট, 
কেড়ে নিয়ে হীরক মুকুট । 

রত্ন পরিচ্ছদ ত্যজি গৈরিকে সজ্জিত তনু, 

যোগাননে যোগ ধ্যানে যেন রে মগণ স্থাঁণুঃ 



আভা। 

কোঁথ! রাজ-নিংহাঁসন পিত। মাতা সুত দার; 

কি রাগে বিরাগী হায় সিদ্ধার্থ আপন হার।। 
২ 

ছয় খতু ধরি হাঁতে হাতে, 

ডুবি গেল কাল-সলিলেতে, 

বর্ষার ঘোর জলধর, 

ঢালি জল নাদিছে ঘর্ঘর, 

ছেটে উন্কা বহে গ্রভগ্জন, 
প্ররুত্তির সাথে করে রণ, 

শীত আমে হিমানীর সহ, 
বরফ ঢালিছে অহরহ, 

থরথর কাপে জীবকুল, 
ঝরে পন্ডে তরুলতা ফুল, 

নিদাঘ আইল রোষ ভরে, 

নিদারএ তেজ সঙ্গে করে, 

খরতর সহজ কিরণ, 

ছটফট নিখিল ভুবন, 

গুরুতির শত অত্যাচার, 

মহামোগী যোগে অচেতন। 
তু 

উথলিছে যোগ পারাবার, 

কিরণময চিন্ময় আকাশ, 
ডুবে গেছে অনন্ত ব্রহ্মা, 

সনীমের অপীমে বিনাশ, 



শাক্যসুনির ধ্যান। ১১৭ 

রেণু রেণু জ্যোতিক্ষ মণ্ডলী, 

রেণু রেধু খসে চরাচর, 

রেণু রেগু খসি পড়ে রবি, 

মহ] শূন্যে মিশে নিরভ্ভর ১ 

রহম্পতি কোথায় লুকায়, 

শনৈশ্চর আপনারে হারা, 

অনন্তের জ্যোভির পাথারে, 

লুকাইল যত শশী তারা, 

প্রলয়ের ঘোর শিঙ্গা নাদ, 

শিব যেন হানিছে সঘনে, 

মহা শুন্যে-মিশে ভূমগ্ডল, 

লীন সব চিম্ময় কারণে 

নাই ভবিষ্যৎ বর্তমান, 

নাই ভূত, সব অন্তদ্ধান, 

নাই লোক, নাই কোলাহল, 

নাই ণিরি নির্বর শীতল, 

কিছু নাই সব নিরাকার, 

নাই বারু নাই কৌঁথ! ভূমি, 

রহিল রে শুধু “আমি | 

ওরে “আমি” সর্ধ সংহারক, 

বিষ কীট তুই যোগফুলে, 

দিন দিন ঝরে পড়ে মে যে, 

বিনাশ করিয়া দলে দলে; 

মড় বধ যোগ সমাধান, 



১১৮ আভা । 

কিন্ত নাহি মিটিল পিপা'া, 

অহং জ্ঞান আছে যার মূলে, 
কেমনে মিটিবে তার আশা! | 

$ 

নহে সিদ্ধ কঠোর সাধনা, 

নিদ্ধার্থের বাড়িছে যাতনা, 

সময় বুঝিয়া তবে মার, 
তপোবৰনে দিল হুকুষ্কার, 

মোহন মূরতি ধরি পরিজন নিয়ে সাথে, 
পঞ্চম বীণার তানে ভুলায়েছে বহুমতে, 

“ওহে যোগি মেল মেল কমল নয়ন তব, 

হ'ল অস্থি চম্ম নার জিনি তনু মনোভব, 

গোপা খেছে অন্াসিনী কাদে শিশু পিতৃহারা! 

ত্যজি পিতা নিংহানন ফেলিতেছে অশ্রধারা, 

যোগের সময় নর এবে, 

বাদ্ধক্যে থে লাধন অম্ভবে” | 
৫ 

জ্বলস্ত অনল দম ম্বলিল যোগীর কায, 

খুলিয়! বিবেক অনি সরোষে হানিছে তায়, 

'ওরে দৈত্য দূর হও, এখনি বধিৰ চ্োরে, 

করিব মবংশে ধ্বংশ বিষম আগ্নের শরে” | 
৬ 

নহে নিদ্ধ কঠোর সাধনা, 

নিদ্ধার্থের বাড়িছে যাতনা, 



শাক্যমুনির ধ্যান। ১১৯ 

বিষম চিন্তার গ্রতিঘাঁতে, 

হাঁয় রে মৃদ্ছিত শাকামুনি, 
আচন্বিতে হ'ল দৈববাণী, 

কঠোর তপস্যা হেন নহে দিদ্ধি উপযোগী, 
নিদ্দিতে সহায় স্বাস্থ্য শুনহে গৌতম যোগি। 

ইচ্ছা হ'ল বাঁচাইতে তনু, 

করে যোগী পানাহার, 

অতি ক্ষীণ ছুরবল তনু, 

হ'ল ক্রমে লাবণ্য বঞ্চার | 

শ্নানান্তে ভাবিছে যোগী এই তরুতলে বনি, 

ধেয়ান সাগরে ডুবি মরণে যাইব মিশি, 

উঠিব না আর, 

নাহি যদি পাই মেই অন্বত ভাগার, 

অস্থি মাংস মিশুক ধুলায়, 
প্রাণ আর কিছু নাহি চাঁর়। 

৮ 

ডূবিলা সিদ্ধার্থ যোগী সমাধিতে পুনর্ধার, 

যোগ ভরে থর থর কাপিতেছে ত্রিৰংসার, 

দও যায় পল যায় দিন যায় রাত্রি যায়, 

একাঁমনে ঘোর ধ্যানে নাহিক চেতন আর, 

এবার “আমির” রাজ্যে পড়িয়াছে হাহা ধ্বনি। 

ভীমণ দাবায়ি এমে পুরে গেল দেশ তার, 

জ্ঞান পারাবার মাঝে যার, 

ম্বত বব উঠিছে ভালিয়া। 



আভা । 

নিরাশার বিষময়ী ছবি, 

গত জীব পড়িল লুটিয়া । 
৯ 

অসীম কারণ রাজ্যে উঠিল মোহন ছবি, 
জ্যোতির তরঙ্গ মাঝে কে অহো। মহান্ কবি, 

অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড অওময়, 

সকল মিশিয়া এক হয়, 

বিশ্বরূপ-_ চিত্রপ-_শীমাশুন্ত 

মহাশৃন্ময়, 
অসংখ্য নয়ন তার, 

অগণিত হস্ত পদ 

অগণিত শির বিনোদন, 

সাধকের ঝলসে নয়ন, 

রোম কুপে ঘুরিতেছে, 

অসংখ্য ব্রহ্মা তার, 
শত শত বসুন্ধরা 

রবি শশী হেরিছে অপার । 

ভক্তি ভরে স্তবধ হৃদয়, 

বিশ্ব মহামুত্তি পদক্তলে, 
বিল্ময়ে করে স্তুতি সাধক মহর্ষি চয় 

নর 

চমকিত রোমাঞ্চিত তনু: 

করে ধ্যান সিদ্ধার্থ কুমার, 

ঘোরতর চলিছে সমাধি, 



শ্মৃতি-চিহন। ১২১ 

আনন্দের খুলিছে ভাঙার, 

এতদ্দিনে লভিল গৌতম, 
অম্বৃতের অক্ষয় ভবন, 

এড়াইয়৷ যত দুখ শোক 
শাস্তিধাম দিল দরশন ; 
ডূবিয়া নির্ববাণ পারাবারে, 

সিদ্ধার্থ হইল! সিদ্ধকাম, 

কুপাবিন্দু ষাঁচে দীন হীন, 

ভবধামে লভিতে বিআম। 

ম্মৃতি-চিহ্ন 
( মহাআ। ঈশগঞন্দ্র ব্দামাগ? মহ!নমের মতা উপণ্গ |) 

রী 

চলিয়|ছ দেব আত্বা। দেবের নিবাস, 

কদাপি মৃত্যুর যেখ| নাহি অধিকার, 

রোগ শোক দুখ তাপ যেথা না পবশে, 

থে দেশে নাহিক তম; মোহ অন্ধকার । 
২ 

অস্তাচলগামী নহে যে দেশে তপন, 

প্রেমানন্দ চন্দ্র যেখ! নিতিই উজল, 

ঘে দেশে সুহ্ধদ সহ নিত্য সম্মিলন, 

শান্তর নিনর মেথা নিয়ত বিমল। 



আতা 

্ 

সে দেশে চলিছ তুমি ত্রিদিব আভায়, 
হৃদয়ে হৃদয়ে তব মধুর মূরতি, 

বাহিরের আড়ম্বর শোভ। নাহি পায়, 

অনশ্বর স্মৃতি-চিহ্ন বিমল ভকতি । 
৬. 

বম্য স্তস্ত ধবংশশীল কালের আঘাঁে, 

সবংশশীল স্গঠিত স্তৃবর্ণ প্রতিমা, 
প্মৃতি-স্তস্ত মানবের মানস পটেতে, 

বিরাজে অনন্ত কাল নাহিক উপম]। 
৫ 

কাদিছে ভারতবাঁসী তোমার বিরহে, 

কাদিছে জনম-ভূমি হয়ে রত হাঁরা, 

লীতি আর রাগময়ী তটিনী প্রবাহে, 
স্মৃতি-চিহ্ন শত শত নয়নের ধারা। 

'আক্ষয় স্বদেশ প্রেম চির-সুধালয়, 

সে প্রেমেতে ছিল তব মগন অন্তর, 

গভীর কালের বক্ষ স্থৃতি-চিহ্নময়, 

হে প্রেমিক, এ মরতে তুমিত অমর। 
৭ 

করেছিলে অরপণ জীবন যৌবন, 

মাতৃ-ভূমি সেবারূপ স্মহান ব্রতে, 

করেছিলে কত দীন অশ্রু, বিমোচন, 

শ্ৃতিচিহন কৃতজ্ঞত] রয়েছে ভারতে । 



ন্ঁ5টিজ | ৯১৩ 

৬ ৮৮ 

তাগশীল পুণ্যময় গভীর প্রকৃতি, 
কাঁদিছে স্মরিয়া সবে শ্রদ্ধা উচ্ছ(সিত, 

গাইবে অগণ্য কণ্টে তব শোগীতি, 
যত দিন রবি শশী গগণে উদ্িত। 

€ 

ঘময়ের বেলাভূমে পদাস্ক রাখিয়া, 
' পশিয়াছ দেবআত্মা অমৃত ভবনে, 

অনুগামী হোক্ সবে চিহ্ন নিরখিয়া, 

আশীষ" এ অবসন্ন নর-নারীগণে । 



ভগিনী তোর! 
ব্ঞ্ি 
শট 

বিতরিয়া স্গরলীয €জ্বাতি, 

ধরাভতলে অহ যে ললনা, 

উথলিছে মল্ুময় ধামে, 

করুণার ঘখেন তে ঝরনা । 

শ 
পড়ে আছে শত শত োলী- 

সর্িতাক্ত স্বজনের চায়, 

আব্বাস করে আলভুিনাদ, 

দা কর্ত9 জ্ঞালায় দক্ষ হিয়া: 

২) 

ম্বত্যর করাল "শ্রাস যেন, 
বহে তগা মুরতি ভাবণ ও 

এক বিন্দু নাহি নে্ষহ-নীর, 
জুড়ীইতে তাঁপিত জীবন 

৪ 

হ্বণা নাই গলিত পরশ, 

যতনে বুলায় ভাঙে কর” 

ম! তেন বে সন্তানের পাশে, 

হু"য়়ে শিক্ে তন্ময় অন্তর » 



দিন যায় পলকের মত, 

তগিনী করিছে শত কাজ, 

এক দেহ যেন রে অযুত, 

শত স্থানে করিছে বিরাজ । 
৬ 

ন| জানি কি ইন্দ্রজাল লীলা, 

কিজানি রে আছে মন্ত্র বল; 

নাহি টুটে প্রেমের উচ্ছাস, 
শত গুণে বাড়ে হৃদি বল। 

৭ 

ধরাতলে কখন শয়ান, 

বাহুলতা৷ করি উপাধান ; 

হল্লাহার কভু অনাহার, 
জগতের কল্যাণ ধেয়ান। 

৮. 

শান্তির শতেক নির্বরিণী, 

প্রেমময় হৃদয়ে উলে ; 

বুঝি রে ত্রিদিব বিনোদিনী, 

ছদ্মবেশে বিহরে ভূতলে। 
টা 

পরিণয় শুঙ্খল বন্ধনে, 

রাখিতে চাঁহিল পিতা তারে ; 

সহোদরা নয়নে ঝরিল, 

সেহের সলিল শত ধারে; 



উর আভা। 

৪ 

বিশ্বপ্রেম কিসে তার টুটে, 
কে বাঁধেরে সংসার নিগড়ে, 

অনন্ত উদ্দেশে চলে নদী, 

থাকে কি সে শিলা কারাগারে। 
১১ 

যে স্থখ জগত পদতলে 

সমপিয়া তনু আপনার, 
কেমনে সংসার তপ্ত হিয়া, 

চিনিকে সে সুধা পারাবার। 
১২ 

স্থখ টাকে আপনার দেহ, 
নিয়ে মায়া কুহেলি বসন, 

কায়! ছাড়ি নিয়ত পরানী, 

ছাঁয়াতে করিছে বিচরণ। 
১৩ 

মিশিলে বিষয় হলাহল, 

সে আনন্দ নহে কভু খাঁটি, 
শিরায় শিরায় ঢালে বিষ, 

মুখে স্থুধ! অতি পরিপাটি। 
১৪ 

্বার্থময় বালুকার "পরে, 
যে সুখের হন্দ্য রাজি উঠে, 

বহিলে কালের প্রভঞ্জীন, 

আঁখির পলকে পড়ে টুটে। 



ভগিশী ডোরা । ১২৭ 

১৫ 
নহে শাস্তি বিবাহ বন্ধনে, 

যদি প্রেম ছড়ায় জগতে, 

জগতেরে ক'রে পরিণয়, 

যে স্থখ, সে কোথায় মরতে । 
১৬ 

কোটি কোটি তনয়া তনয়, 

খেল! করে নয়নেতে যাঁর, 

তনয় অভাবে সেই হদে, 

কিসে হবে বিষাদ সঞ্চার। 
১৭ 

অই দেখ বিরাজে ভগিনী, 

পল্লী মাঝে দীনের কুটীরে, 
ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলি, 

চারি দিকে আছে তারে ঘিরে । 
১৮ 

কেহ তার চুল ধরি টানে, 

গল| ধরি কেহ বসে কোলে, 

ভগিনীর পৃত কলেবর, 
কেহ ব৷ সাজায় বনফুলে। 

১৯ 
কাণে কাণে কেহ কহে কথা, 

পরাণের অফুটন্ত গান, 

অলক্ষ্যে প্রেমের ঢেউ বছে, 

জাগিতেছে স্বরণীয় তান । 



৯২৮ আভ।। 

৯৩ 

কোন বাছা আধ আধ বোলে, 

ভগিনীর গায়ে মাখে ধুলা, 

হাসিয়! চুম্িছে তারে ডোরা, 

আদরে সবারে দেয় খেল! । 

২১ 
কাছে কত কৃষক রমণী, 

কহে ধীরে মরমের গাথ! ) 

পরাণের বন্ধু যেন কেহ, 

আসিয়াছে জুড়াইতে ব্থা। 
২২ 

বোগে শোকে বিপদে নিয়ত, 

ভগিনী দরিদ্র নিকেতনে : 

অহ ঢালে কোটি আখি সাথে, 

ঢালে প্রাতি বন্ধুহীন জনে । 
৩ 

“য দেশে এ হেন পুণামধ়া, 

(প্রামময়া রমণী বিভরে, 

,স দেশে জাঁগেরে নব বল, 

অভিনব জীবন সঞ্চরে । 
২৪ 

জগতের বধির শ্রবণ, 

নাহি শোনে অতীন্দ্রিয় বাণী; 

বাহির লইয়া লীল! খেলা, 

নাহি জানে বিবেক কাহিনী । 



হরিদানের গুণে মুগ্ধ ইহয়া শ্াটচৈহনাদেবে। উদ্চি ২৯ 

২৫ 
কন্ম বটে ধরমের প্রীণ, 

হারাইলে শুধু রহে শন; 

কিসে করে কর্মহীন ষোগী 

পরম শান্তির ভনুভব। 

হরিদাসের গুণে মুগ্ধ হইয়। 
স্রীচৈতন্যাদেবের উক্তি 

১ 
শীচকুলে জন্ম তৰ ভে তাপসমণি, 

কিন্তু ভুমি গুণে উচ্চ কুলের ভুঁষণ, 

অপাঁবন নিকেতনে জনমিলে মণি, 

হয় নাকি নৃপতির মুকুট আসন। 

নিবসয়ে কোহিনুর খনির িমি,র, 

খতনে মান্ব তাঁঠে করে আইন ; 

ভক্তি রতশোনম, দরিঠ কুটার 
তাতিলে, ভকত ভাবে কবে তা পিন 

৩ 

হে ভকত নরোম, হোম পরাশে, 

পরম পরি এই তাপিত অবনী। 

যেখায পিশর তুমি সনি তীর্থ বসে, 
নহি জতাণালে|ক ভ্যুণব।ঠনী। 



১৩৪ জাত। | 

৮৯২ 

স।ধকের নিরমল পবিত্র হৃদয়, 

মরতে পরম তীর্থ তারিতে জগত ; 

সত্য বটে ভঘে সেই ত্রিদ্গিব আলয়, 

যে আত্মায় ভগবান বিহরে নিয়ত। 
৫ 

মধুর হইতে মধু তোমার পরশ, 

তোমার আননে হেরি নাথের মাধুরী ; 

প্রেম পুলকিত অঙ্গ ভাবেতে বিবশ 

পনিত্র হইতে আমি আলিঙ্গন করি। 

ভাস ডুমি দিঝ। নিশি প্রেমের পাধারে, 
তকতি তরঙ্গে ভাব জগত কলাণ ; 

নিরন্তর পশি তুমি অক্ষয় মন্দিরে, 

বিতর পরম স্্রধ! নিজে করি পান। 
পে 

£প্রম দিয়া কর তুমি বৈরিতার জয়, 

াঁাত করিলে কর মঙ্গল ধেয়ান ; 
দ[রুণ কুঠারে তনু ঘাতিলে নিদয়, 
ফল দিয়া বৃক্ষ যগ্রা ছায়া! করে দান। 

৮ 

জ্বল-হু তাশনে দহি উজল কাঞ্চন, 

জীব অত্যাচারে তুমি অধিক উজল ; 

সংসার অশনিপাতে অভে্ ভবন, 

টলে কি হিমাদ্রি চড়া, সচল অটল! 



জী হন্ধর তি বালাতিন়ন | 

টি 

লইয়া ভবের ঘাটে চরণ শরণী, 
প্রভু সে.করুণাসিন্ধু কাণারী সদাই, 

উচ্চ নীচ ধনী দীন পুরুষ রমণী, 

সকল সয়ান সেথ!, জাতি ভেদ নাই। 

দরধীচি ইন্দ্রের প্রতি বলিতেছেন 

১ 
হে ইন্দ্র, দেবের তরে ভাজিব পরাণ; 

পরের মঙ্গল-ব্রত মোদের কামনা, 

আমরা তাপস যত এইত সাধনা, 

তাত্মার পরম গতি জীবের কল্যাণ । 
হ 

তুচ্ছ দেহ দিয়া তার পুজিব চরণ, 

সফল জীবন মোর, কি আনন্দ আজ ; 

মৃত্যু ত অস্ত, ষদ্দিহয় তাঁর কাজ,. 

মরণ সে অবিদ্যার বিষয় বন্ধান। 



পা 

খা স্ট 
তা । 

ও 

কিসের শমন ভয়, কিসের সন্ভ।প, 

শমনের ভয়হারী পদে ধার রতি, 

সভয়ে শমন তার পদে করে স্তুতি, 

প্রভুর সেবক কাছে কাহার প্রতাপ ? 
৪ 

হৃ্দি-গ্রন্থী ছিন্ন হয় দর্শনে যাহার, 

পুর্ণ হয় মানবের বাসন! সকল, 
যাহার দর্শনে বহে প্রেম পারাবার, 

অতীন্দ্িয় পরশনে পরাণ বিহবল। 
৫ 

চিদ্দানন্দ পাশে সেই চিরানন্দ ধামে, 

যাই আমি লয়ে তীর মহান্ গৌরব, 
তুচ্ছ সেথা কোটি স্বর্গ জানিও মরমে, 
কোথা ব্রল্মানন্দ, কোথা আর্গের বিভব £ 



সম্রাট আকবর মাহার প্রতি 
প্রীমং মনাতন গোস্বামীর উক্তি । 

[ বনাতন গোস্বামী অতি দীর্ঘজীবী ছিলেন, সম্রট আকবর সাহার 

রাত মময়ে, ইনি ভীবিত ছিলেন । নিজ অপূর্ব সাধন, গভীর জান ও ভক্তি 

দর ইহলোকেই সেই পরম প্রতুর গদীরবিন্দ লাত করিয়া ধন্য হইযাছিলেন। 

সআাট আকবর ই'হার সহিত সাক্ষাৎ করিয়! উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎ- 

কালীন নৈষ্ব-স্থ দ্বারা ইহা সগ্রমাণিত হইয়াছে। সম্রাট, গোস্বামীকে কিছু 

ধহণ করিতে অনুরোধ করায় তুন্বরে তিনি বলিতেছ্টেন। ] 

১ 

হে রাজন্, এ মরতে কি মোর অভাব, 

ভারতের অধিপতি তুমি; 

জগত অধীপ মোর স্বামী, 

সাঁধে সদ প্রয়োজন ভাগ্তারী স্বভাব। 
ঙ 

সদ 

বিমল সলিল! পদে বহিছে যমুনা, 

আতপে নীরদ দানে জল, 

বৃক্ষ দানে ফুল জার ফল, 

গুহারূপে করে গিরি মন্দির রচনা । 
৩ 

কিব। গ্রয়োজন মোর ধন আর জনে, 

প্রকৃথ্ঠির শত দীস দাসী, 

প্রভুর আদেশে কাছে আসি, 

ভার পূরণ করে সযাচিত দানে। 



উষা করি বিহগ কুজন বীণা-ধবনি, 

প্রভাতী-ললিত গুণ গান, 

করে মোর বিনোদন প্রাণ» 

গম্তভীরে গোধূলি তাঁর শুনায় কাহিনী । 
৫ 

ধন রত্তে পুর্ণ মোর প্রভুর ভাণ্ডার, 
প্রেম পুণ্য অনশ্বর ধন, 
কোন্ ছার হীরক রতন, 

হেন রত্বে নৃুপতির কোন্ অধিকার ॥ 
৬ 

হেন স্থুখ রাঁজহম্ম্য দেয় কি কখন, 

এ নিকুঞ্জ শাস্তি নিকেতনে, 

কত শাস্তি প্রভূর ভজনে,__- 
তাপ ভীতি ভাবনার সেথায় দহন ।, 

শা 

হে ভূপাল, তব পাশে এইত কামনা, 
চাহি একে অভেদ মননে, 
আত্মব্ ভাবি পর-জনে, 

প্রীতি করি জীবে, তার কর আরাধন! ॥ 



নিত্যানন্দের প্রচার | 

১ 
হরিনামাম্বত পানেতে বিভোর, 

নগরেতে ভ্রমিছে নিতাই, 

অতল অপার, প্রেম-পারাবার, 
ডুবিয়া ডুবিয়া দিতেছে সাঁতার, 

আযুত তরঙ্গে, বহে কত রঙ্গে 

পলক বিরাম নাই । 
২ 

অরবিন্দ মধু পানেতে যেমন, 
মধুকর আপনারে হারা, 

জগত ভুলিয়া আপনা ভূলিছে, 

সে পদারবিন্দে নিয়ত মজিছে, 

সদ। পুলকিত, যেন উন্মত, 
পিয়ে মকরন্দ ধারা । 

তত) 

কভু প্রেম ভরে হয় অচেতন, 
বলি সে মধুর মধুর নাম, 

পুরাণো জগত ডুবিয়া গিয়াছে, 

সে সৌন্দর্য্য বিশ নুতন সাজিছে, 
নাম নিত্যানন্দ যেন নিত্যানন্দ, 

মরতে আনন্দ ধাম। 



ভাজা | 

8 
অনিমিখ আঁখি আকাশের পানে, 

থাকে কভু গভীর ধেয়ানে, 

বিশাল গগনে ঘন আবরণে, 

কি ওর রয়েছে চন্দ্রমা আননে, 

তন্ময় হইয়! রয়েছে ডুবিয়া, 

কি যেন মদিরা পাঁনে। 
৫ 

হরি হরি বলি কভু নৃত্য করে, 
আঁখি যুগে বহে স্থরধুনী, 

কভু ধরি ধরি বৃক্ষ লতাগণ, 

প্রেমোন্মত্ত হ'য়ে করে আলিঙ্গন, 

স্ুকোমল কায় ধুলায় লুটায়, 

শুনিলে নামের ধ্বনি । 
৬ 

তাঁপিতের মখ। নিতাই আমার, 

সরল বিমল কিবা প্রাণ, 

পুণ্যের কিরণ, ভাতিছে নয়ন, 

যাহে ভস্ম হয় পাপ রিপুগণ, 

ধরম ভাণ্ডার, করুণ! আগার, 
স্বরগ সম সে স্থান। 

৭ 
অঙ্গেতে বহিছে পাবন্ন অনিল, 

দিক দশ তাহে স্থুপবিত, 
পরশিলে সেই' দেবহ্ের বায় 



নিঠা|নন্দের গুন । টি 

ভব হলাহল শ্রূরে পলা, 

শম, দম, দয়া. দিতেছে ঢালিয়।, 

বিশ্ব প্রেমে উন্মাদিত ! 

৮. 

জগতের তখে করে হাহাকার, 
প্দর্প লি হ'য়ে যেন লাস, 

শগীম বঙ্গ তাদারের পন, 

নীচ দীন হীনে কবে আলিঙ্গন, 

মধুব সমান, স্কোমল প্রাণ, 

সরল শিশ্ন প্রায়! 

প্রতি দ্বাত্ে দ্বারে করিছে প্রচার, 

পরম দয়া নিতাই মোন, 

“এনেছি অন্ত তোমাদের লাগিয়া 

দেখ দেখ তোরা দেখ্বে চাহিয়া, 
ভূলিনে মাশুনা, বিন্র বেদনা, 

ব্মিম সংসার ঘোরু। 

১৩ 

“পাহ ভুতাশনে ভব মক কাধ, 

তাহে নাম নিঝরিণী নারি, 

হেলায় সময় যাইছে বহিয়া, 

ভাব্শ নিয়ত চলিছে ছুটিয়া, 

“পল জর জর, তষায় কাতির, 

ব্লরে দয়াল হবি। 



ভা 

১১ 
“নাহি উচ্চ নীচ সমান সবার, 

যাইতে অভয় অমৃত পুরী, 
মহাপাপী যত হবেরে উদ্ধার, 
ডাকিছেন প্রভু করুণ! পাখার, 

দয়াময় হরি, আপনি কাণ্ডারী, 

লইয়! নামের তরী । 
১২ 

“হরিনাম মন্ত্র মৃত সপ্ভীবন, 

হরি পদ কর সবে ধ্যান, 

ভজ হরি নাম, স্মর হরি নাম, 

জীবের আশ্রয় গতি ভগবান, 

শয়নে স্বপনে, অশনে ভ্রমণে, 

কর হরি গুণ গান।” 



দুর্বামার পরিতাপ । 

[ ছুর্বাস মুনি একদা তক্তশরেষ্ঠ রাজধি অন্বরিষের ভবনে গমন করেন) 

[রগরার্ধে ছলপূর্বক ছুর্বধাস! নিজ মীয়া-বিদ্যা ও শারীর-যোগ প্রভাবে দেই 

|জরষিকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলে, অন্তর্যামী ভক্তের, রক্ষক ভগবান 

বাসার মংহাঁরার্থ দুর্শন-চক্র প্রেরণ করেন। কোঁথাঁও রক্ষার স্থান ন 

য়া দুর্বাস। শেষে ভগবান এবং ভক্কের শরণাপন্ন হইলেন। | 

১ 
ভয়েতে বাকুল প্রাণ, 

লুকটতে নাহিক স্যান, 
পাছে মোর আছে সুদর্শন; 

কালাস্থক মহাকাল, 

ফেলিয় প্রলয় জাল, 

ঢাঁকে যথা নিখিল ভূবন। 
হ্ 

বিশাল নীলাম্বু তলে, 

তল জলধি জলে, 

গিরি গুহা নীরব বিজন ;. 

নিবিড় বনানী ঘোর, 

ন! ছৌয় রবির কর, 

/" তরু গুল ভিমিরে মগ ॥ 



আঁভ' 

৮৬ 

(মদিশী গরভে কিনা, 

সম যেথ। নিশি দিবা. 

কালরূপ চির-শাঙ্গকার : 

কোথাও নিস্তার নাই, 
লোকে নাহিক ঠাই, 

পাতকীর কে করে উদ্ধার 
ন 

ঘযেগায় জোতির মাঝে, 

জা।তিঙ্গ মণ্ডলী সাজে, 

মহান সে অনন্থ বিমান, 

কারণ সিন্ধুর কোলে, 

হঠির তরঙ্গ খোলে, 

' পল্মামনে ব্রল। করে ধান, 

€ 

চত রবি, শশী, তারা, 

ঢালিছে কিরণ পারা, 

কোটি জীব পলকে স্মজন . 

ব্র্গযোগে অনুরাগী, 

বিধাতা পরমযোগী, 

বিভু যশঃ করিছে কীর্তন । 
৬ 

যেগায় ভৈরব ধাঁম, 
মরতে মঙ্গল নাম, 

জটাজুটে গেলে সুরধুন 



র্বামার পরিভাগ । ২৯১ 

ধানে মগ্ন দিনা নিশি. 

ললাটে বিহরে শশী. 

যোগানন্দে সদ শুলপ।ণি । 
৭ 

ঘুরিলাম সর্ব স্থান, 

(কগাও নাহিক ত্রাণ, 

নাহি ঘুচে সুদর্শন ভয়; 
হ্যায় দ& করে ধরি. 

আপন ভকতে হরি' 

বিতরেন নিয়ত অভয় । 
৮ 

অতি সুন্মন ধন্ম-পগ, 

নাহি পুরে মনোরগ, 

সুদ্গন ছাড়ি স্কুলে ষাব গতি. 

স্কুল দেহ ফোগ করি, 

রাগের সরণী ছাড়ি, 
পায় সে বিষম ভ্বরগতি ! 

ষ্ট 

সহি কত জট! ভার, 

শিরাভাঁর, বাতাহার, 

কঠোর তপশ্যা করি বন : 

মিলিল শকতি ঘোর; 

কিন্তু না মিলিল মোর, 

মধুর ভকতি দদ।সনে। 



সন্যাসের পুর্বে শাক্যসিংহের চিন্ত। | 
ঙ 

নেহারি নিখিল বিশ 

এই যে মহান, 

কোটি কোটি এই বিভাকর, " 

গ্রহ শশী এই মনোহর, 

অপরূপ অনস্ত বিমান। 

২ 
কোথা! হতে হ'লরে উচ্ুৰ % 

অণুর সাগরে-_ 

হ'ল রবি, হ'ল বস্রমতী, 

হ'ল বুধ, হু'ল বৃহস্পতি, 

অচেতন শকতির জোরে % 
৩) 

জ্যোতিক্ষের কোটি পরিবার, 

শুধু জড় খেলা ? 
কারণ নাহি কি কোন আদি, 

আপনি স্জন, লয়, স্থিতি, 

নাহি কোণ অঙ্জড়ের লীল৷ ? 
৪ 

একি ভ্রম, মহাভ্রম 'মৌর, 

আছে সে কারণ; ক 



অন্জা।সের পূর্ষে শাকাসিংহের চিন্তা । ১৪৩ 

শকতির মহাসূত্র দিয়া 
বাধিছে সে ব্রক্মাণ্ডের হিয়া, 

বটে সেই অসীম চেতন। 
৫ 

প্রেমের সে সুমধুর হাঁসি, 

গেয়ান ভাণ্ডার; 

তঁকাশেতে প্রকৃতিতে মিলি, 

করিছে সকলে কোলাকোলি, 

কেমনে করিব অস্বীকার। 
৬ 

এ মহান ব্রক্মাগড তরুর, 

সে মূল কোথায় ? 

মন তারে খু'জিতে কি পারে, 

চেতনার নিয়তি মাঝারে, 
গ্রাণ তারে ধরিবারে চায় । 

ণ 
শব ভগ্ন প্রাসাদের মত, 

নেহারি হেথায়; 

কোথায় দাড়াই বল আমি, 

একিরে কালের লীলা ভূমি, 
ক।দে মবে সংসার ছায়ায়। 

৮ 

কেবল জগত দুখরাশি, 
ভাসিছে হৃদয়ে ; 

মরণের গোরতর এস, 



অভ | 

জরার সে বিষময় গ্রাসে, 

জলে জীব এ ভব শালয়ে। 

9 

পরিত্রাণ দেখিব কোথায়, 

ছুখ-অবসাঁন,-- 

অমহ অশেষ তাপ ঘোর, 

মায়ার গরলময় ডোর, 

মোচনের দেখিব সন্ধান। 
১০ 

কঠোর সাধনে অবতরি, 
দেখিবরে আমি, 

কোথা সে নির্বাণ পারাবার, 

অমুতের অনন্ত ভাগার, 

প্রাণ মোর উদ্ধপথগামী | 
১১ 

নারী কিবা রাজত্ব সেবায় 

ভুলিব সে পথ? 

ছাঁড়ি যোগ নির্মল গগন, 
করিন ধুলাতে বিচরণ ? 

তাজিব না কভ সেই ত্রত।. 
১২ 

দুর হ'ক তবচ্ছ রাজভোগ; 

জগতের তরে, 
কাটি সব মায়ার বন্ধন, 
লব আসি সন্ন্যাসী-জীবন, , 

নিঝরিতে কে আছে সংসারে । 



আবধুতের শুৰ | 
১ 

ভালধৃত একজন তরুণ জীবনে, 

মুকতি আশায় করে হৃস্তর সাধন ; 

খন বিজনে বসে কখন সজনে, 

সদ! সে আরাধ্য বস্ত লভিতে ষতন । 
মি 
স্স 

বছ দিনে হয় সার সফল জীবন, 

শিরখি জাত্বায় নিতা প্রভ আম্মার(ম, 

গভীর বিজনে পশি ধেয়।নে মগন, 

চিদানন্দ ধামে স্রখে করিছে বিশ্রাম | 
রঙ ৬) 

একদা সে জবধৃত পশিল। নগরে, 

বিশ্রপ্জেমে আনন্দিত ব্রতধারী যোগী, 

প্রবেশিল! ধীরে ধীরে নুপতি মন্দিরে, 

কলাণ কারণে তার নিক্কাম বৈরাগী । 

ভক্তিভরে অবধতে পুজিলা রাজন, 

স্থপিলা “হে "োগীবর কহ ক্ুপা করি, 

কমনে হইল তব সংসার মোচন, 

(কৰা গুরু তরিতে এ ভবার্ব বারি 1” 

অশশ্পুত উক্ভি-অআ।কাশ গুরু । 



১৪ তা! | 

৫ 

অখণ্ড মগ্ুলাকার জোতিক্ক মণ্ডিত, 
নাল চন্দ্রাতপ 'ভুল্য অনন্ত বিমান, 

নিমগ্ন অষ্টার ধানে, 
ভাষ৷ শূন্য স্তুতি গানে, 

মগ| বামকেশ যোগী নিতা বিরাজি 5, 
দিগন্তর জটাজুট স্দ| দীপ্তিমান। 

এ . 

কত শুনি প্রলয়ের বাজিছে বিষাঁণ, 

ছোটে উ্কানাদে ঘোর ঘপর জামুহ, 

ঘন ঘন যায় দেখা, 

তরিশুল বিভা শিখা, 

কালান্তক রুদ্ররূপে রাজে বিশগ্রাণ, 

গণ্থুর আরব এই ভরেছে ধরনে 

৭ 
শাগণা নক্ষত্রবুন্দ দাপশিখা নও, 

হাহরাজি পরিরুহ মাও & বিরাজে। 

কি মহান্ পুজ| তার, 

জীবন্ত শাস্স্রের সার, 

কে হেন আছে গো কনি বর্শিতে কির) 

এক সুত্রে বিরাজিত মহা বোম মাঝে । 
৮ 

চালোক আমার গুরু তত্তচগ্ঞান দাহা, 

ধী্িম।লা অবীপের কারনে নিত, 



মহর্ষি দধীচর €ঠি হজ্জের উক্তি | 8 ৭ 

তভ্রান্ত গ্রন্থের রেখা। 

জলদ অক্ষরে লেখা! 

বেদান্ত প্রচার কত ছত্রে ছত্রে হেথা, 

কে হেন অন্রাস্ত থর আকাশের মত। 

মহধি দধীচির প্রতি ইন্দের উক্তি । 
রি 

দোগাসনে আহা কিবা মোগীর মম(ধি) 

দর্ধীটি ত্যজিল। কালেবর, 

যেমন নিদ|ঘ বিভাকর, 

কি আশ্চমা তেজোময় গম্ভীর মুরতি। 
২ 

দেবের কলাণে মুনি ভাজিলা জীবন; 

স্বরগের বৃথা গুণ গান) 

স্বর্গ বটে সাধুর পরাণ, 

বিরধজে তথায় কত হন নন্দন । 
৩ 

"  জুড়ায় ছায়ায় সেই জীবের হৃদয়, 

রোগ শোক বিষয় অনলে, 

»আঁকুল পরাণী ধরাতলে, 

শীতল গরশে ভার তাঁপিত নিলয়। 



১৪৮ ঝ্ আঁ 

৪ 
বুগ| মোর দেব নাম, দরধীচি দেবতা; 

ধন্য ধন্য তুমি মুনিবর, 

কীর্তি তব অমর অজর; 

রহিবে অনন্ত কাল তব গুণ গাগা । 

€ 

উদার মহান্ কিব! চোমার হদয়, 

যেমন নির্ববাত জলনিধি, 

আপনাতে স্থির নিরবধি, 

বিপদে সম্পদ জ্ঞান, মৃত্যু স্ধাময়। 
৬ 

রূপহীন নর যগ1! আপন আনন, 

মুকুরে হেরিলে একবার; 

বূপ-গর্বব করে পরিহার, 

তেমনিরে অভিমানী অন্ধ দ্ুরজন | 

দরধীচির নিরমল মরমের পাশে 

পড়ি মম অমর গরিমা, 

পরকাশে আপন কালিম। ; 

সে গালোকে যেন মোর তিমির বিনাশে। 
৮ হ 

জগতে সাধুর সঙ্গ পরশ রতন, 
পরশিয়! লোহ৷ হয় সৌণা, 

কি আশ্চর্য যোগীর সাধন 

বহে তথা নিরবধি প্ণ্য-স্মীরণ | 



মহর্ষি দর্দীচির গীতি ইন্ছের উক্তি । 

৪১ 

যে রাজ-সম্পদ তরে দেবের সেনা নী, 

ঢালি জীব'শোণিতের ধার।, 

লোহিত রে স্থুরধুনী ধারা, 

সে ধন বালুকা সম নেহারেন মুনি । 

ইচ্ছা নাহি হয় মোর যাইতে ভবনে; 

দধীচির পদধূলি ল'য়ে 

থাকি এই কানন শিলয়ে, 

বিদিবে নাহিক সাধ বিষয় সেবনে । 



মহধি হৌসেন মন্মুরের উক্তি 
| বগদাদ নগর ইহার জন্ম স্থান। বগদাদের খলিফা এনং অন্যানা 

সকলের সহিত ধর্ম সম্বন্ধে ই'হার মত-বিরোধ ছিল) ই'হার স্বমত পরতাগের 

জন্য অশে যন্ত্রণা দ্বার ইহাকে বধ বরা হয়। ক্রমে হস্ত, পদ, চক্ষু, কৃর্ণঃ 

নামিকা, জিহ্বা, ছেদন করা৷ হইয়াছিল; মৃত্ঠার গ্রাক্কালে মমবেতমণ্লী ও 

ঘাতকগণ:ক উদ্দেশ করিয়। মহষি মনূত্থর এইরগ বলিয়াছিলেন। ] 

১ 

খসে যদি রবি শশী প্রলয়ের কালে, 

কিংবারে জলধি যদি করে বিশ্ব গ্রাস, 

টর্ণ চর্ণ শত গিরি বজর অনলে, 

তবু কি হৃদয় মোর ত্যজিবে বিশ্বাস, 

২ 

কোথা সেই রাজ-শক্তি কিসের গৌরব) 
অতি তুচ্ছ তরঙ্গের তৃণের সমান, 
কালের প্রহারে লীন ছু'দিনে বিভব? 

সমাধির অন্তরালে সঘ সমাধান। 

৩ টু 

নাহি টুটে যুগান্তরে প্রেমের মহিমা, 
অনলে-দহিয়৷ যথা বিশুদ্ধ কাঞ্চন; 

অবিচারে বাড়ে তার অনীম গরিম/। ** 

এক বিন্দু বিশাসের অনন্ত জীবন । 



মহর্ষি হোসেন মন্সুরের উক্তি । ১8১ 

| ৪ 

বিশ্বীস (শখরী সম অচল ভুবনে, 
শিরোপরে সময়ের কত বঞ্জাবাত, 

এক তিল নাহি টলে ইরম্মদ্র রণে, 

পরাজিত সংসারের তরঙ্গ আঘাত । 
৫ 

বিধাতাব বটে সেই মন্তরপুড ধুলি, 
টলাইতে জগতের ক্ষমতা কোথায়; 

সংগ্রামে শকতি উঠে'দ্বিগুণ উলি, 

স্তবধ দিগন্ত তার অসীম প্রভায়। 
৬ 

ভূতের বন্ধন তনু যেন পান্থশালা, 
দেখিতে দেখিতে সব যায় ভেডে চুরে ; 
অক্ষয় কবচে আত্মা, কোথা তার জ্বালা, 

নিয়ত সে নিরাপদ অভয় মন্দিরে । 
৭ 

নাশিতে ধূলির তনু আনিয়াছ শূল, 

কাটিবে চরণ, কর, কি ক্ষতি আমার ; 

চিন্ময় চরণ লতি পুলকে আকুল, 

বিচরিব যেথা সেই জ্যোতির আগার। 
৮ 

উৎপাটিবে মূলহীন নয়ন যুগল, 
উজল গেয়ান-আখি পরাঁণে বিভাসে ; 

_ জগত অতীত স্থানি নিত্য নিরমল, 

স্তারূপ অনন্ত রূপ এ নয়নে ভাসে । 



৯৪২ অভ | 

চে 

ওরে মুখ, কাটিবে এ নাঁসিকা। শ্রবণ, 

অন্তরে বিবেক কর্ণ শোভার সরণী; 

কি শক্তি পরশে তারে অসার ভূবন, 

অমীম সৌন্দর্য্যে শোনে অতীন্দ্রিয় বাণী 
১০ 

প্রীতির সে খ্বাণেন্দ্রিয় লভিছে জীবন, 

প্রম্ক,টিত চারি দিকে ত্রিদিব মন্দার, 
স্নষমা সৌরভে তার মাতায় ভূবন, 
লতিয়া অম্বতময় হৃদয় আগার । 

১১ 
কি ভয়, কাটিবে অস্ত্রে অসার রসনা, 
বিনাশ-অভীত জিহবা! জাগিবে মরমে, 

নীরবে সে মহামন্্ করিবে ঘোষণ।, 

পন করি প্রেম-নতুধা চিন্ময় ধামে। 
ঠই 

গৌরবের রাজাসনে তুলিয়া কেতন, 
অমৃত মুকুট শিরে পরাবে অমর, 
জাগিবে জ্যোতির সেই জ্বলন্ত নিস্বন, 
ঘোষিবে সে প্রতিধ্বনি দিক্ দিগন্তর | 

১৩) 

রে অবোধ, মহানন্দে চলিমু তথায়, 

কি শকতি ক্ষতি মোর করিবে জগত ; 

লভিব বিরাম সেই মহান্ ছায়ায়, 

ঘৃত্যুতে ভক্ত লভে পরম সম্পদ । +*« 



মৃত়াকালে সমাট শারঙ্গজীবের উক্তি। ১০০ 

১৪ 

ভবের বেলায় আজি আমি ভাগাবান্, 

সারের অত্যাচার মুক্তিশ্ঈ তরণী, 

কি স্থখ সেবায় তার তণু সমাধান, 

কে ত্যজে অমিয়ময় এ হেন সরণী 1 

সৃত্বাকাঁলে মন্ত্র আরঙ্গজীবের 
উক্তি 

১ 

উঃ কি দারুণ ভালা চারিছিতে মোর, 

জীবনের যত পাপ রাশি, 

নয়নে ফিরিছে ভাসি ভাসি; 

স্মৃতির অনল, 

হায়রে হৃদয় মোর দহিছে কেবল। 
্ 
নি 

আরেক লোকের অই খুলিছে দুয়ার, 

শমনের শত ভনুচর, 
জ্রকুটি করিছে নিরন্তর ; 

বু দুর নয়, 

যথায় এ অবনীর গরব বিলয়। 

৩, 

পৃথ্বি) ঈশ্বর বলি করিবে না ক্ষমা, 

রাজা প্রজা সমান মাসনে, 



আভা | 

সেগা তুল ধনী আর দীনে, 
সমান বিচার, 

হ্যায়ের উদ্দ্বল দণ্ড মস্তকে সবার । 

থি 

ভ্রাতৃবধ মহাপাপে কলঙ্কিত তনু 

যে ধন বিভব লাগি হায়, 

লোষ্টুবৎ রহিল হেথায় ; 
কলঙ্ক নিশান, 

উড়াঁবে নিয়ত শুধু ভারত নিমান। 

৫ 

ছু'দিনেতে সাঙ্গ সব যেন ছায়াবজী, 

স্বপনের কোলাহল প্রায়, 

পলকেতে কোথায় মিশয, 

কেন মোহ-ভারে, 

গ্বেলেছি পাবক-শিখা অনন্দের তারে। 

১৬৩ 

বৃথ। পদগর্নব, বৃথা সংসার সম্পদ, 

বুঝেছি এখন আমি মার, 

বৃথ। সব স্থৃত পরিবার, 

শুধু ধুলি-খেলা, 

নিধারিতে নারে কেহ পাতকীর জ্বাল 
৭ 

'পিবকুস্ট পায়োমুখ' বিবয় লালসা; 
শ্্ধু 2ম মাতনার রি 



মুতকালে আট আরঙ্গজীবের উক্ি। 

সুখ বলি দ্বুখেরই সেতু, 
আমি হীন প্রাণ, 

সে ছুখ সেতুতে পদ করেছি প্রদ্ান্। 
৮ 

কিন্তু বুগ! পর্িতাঁপ, সময় অভীত, 

না বুপিমু থাকিতে সময়, 

জীবনের লক্ষা সমুদয় ; 

নয়নের ঠলি, 
সময় গাকিতে কেন নাহি গেল খলি। 

5 

বিদ্বান বলিয়া! গর্বন ছিল হদে মোর, 

কিন্তু সেই বুথ! জ্ঞানরাশি, 

না করে নিস্তার মেরে আ।সি ; 

ধিক্ সেই জ্ঞান, 

যাহার পরশে নয় নিরমল প্রাণ। 
১৩ 

গেয়ানের সহ যদি থাকেরে ধরম, 

পরম উজল হ'য়ে হাসে, 

পোণায সোহাগা যেন মিশে ; 

জ্ভান অলঙ্কার, 

ধরম বিহনে যেন জলন্ত অঙ্গার। 

১১. 

পাতার কুটারে যার দিনান্তে আহার, 

ভারতের রাজ অধিরা'জ 



সাভ।। 

হ'তে বটে সেও সুখী আজ, 

ধন্য সে সংসারে, 

সঞ্চিত পাবন ধন আছে যার ঘরে। 

১২ 

ধন্ম-গে।ড়া বলি মোর ছিল অভিমান, 

কিন্তু সে যে বৃথা অহঙ্ক।র, 

ভকতির পুজা অধিকার, 
একই ভগবান, 

গৌঁড়ামীতে মুকৃতির বা খোলে সোপান। 

১) 

কমা কর, শেভময় জনক আমার, 

ক্ষমা কর সহোদরগণ 

পাপ ভারে তরণী মগন, 

আকুল অন্তর, 

কেমনে হইব পার সংস।র দুস্বর ॥ 



কুমারী ন।ইটিংগেলের প্রতি 
আহত দৈনিকের উক্তি। 

[ক্রিমিযান সমর-ক্ষেত্রে ধখন অসংখ্য সৈন্য হত ও আহত হয়, সেই 
সময় এই স্থুর-হৃদয়া ইংলসতীয় মহিল| কতিপয় সহচরী লইয়|। মেই দূর-দেশে 

আহত সৈনিকদিগের শুশ্রষার্থ গমন করেন। ই'নি গিয়াছিলেন বলিয়াই 
সেই মহঅ মহ লোকের প্রাণ রক্ষা হইয়/ছিল। ] 

১ 

করুণা মুরতি খানি কে অই দাড়ায় দেবী, 

উদার ললাট তলে ভাসে ববরগীয় ছবি, 

জননী ভগিনী, নহে, 

তবু কি গভীর স্রে্ে, 

পরের যাতন| হেরি নয়ানে সলিল ঝরে, 

এ হেন মুকুত। কোণ নুপতি রতনাগারে £ 

অসার সে মাণিক নিচয়, 

ঢু*দিনেই ধূলাতে বিলয়, 

করুণার মন্দাকিনী বহিছে হৃদয়ে ষার, 

যুগে যুগে ভাদে ধরা মধুর তরঙ্গে তার। 

র্ 

পর-উপকার ব্রতে এতই কি আছে সুধা, 

গলে গলে ভিলে তিলে বাঁড়িছে অমীম গ্ষুণ। : 
এ. কত রাত্রি, কত দিন, 

কাংলর কবুল লীন, 
চি 



১৫৮ আভ।। 

প্রশান্ত হৃদয়ে বালা আহত সেবায় রত, 

কিতরি পাঝন ভাতি দিশে দিশে অবিরত ; 

নাহি ক্লান্তি নিরাশার শ্বাস, 

জড়তার বিষময় ভাষ ; 

বিষাদ সিন্ধুতে মম শাস্তিময়ী ধ্রুব তারা, 

হৃদি, দেবালোকে তার অবসাদ তমঃ হারা 

৩ 

নিদারুণ রণে যবে পড়িমু বিবশ কায়, 

নিজ দুখে পর-দুখে যেন প্রাণ. ফেটে যায়, 

নর শির শত শত 

ছিন্ন দেহ অবিরত, 

হেরিনু লুটিছে ধরা ভীসিয়া রুধির আোতে, 
শত ক্ষত দেহ কেহ ছট ফট অবনীতে ; 

সদলে শকুনী শিবা সব, 

ঘোরতর করে কলরব, 

স্মরিতে শিহরে অঙ্গ হেন ভয়ঙ্বরে স্থান, 

নেহারি মৃতার ছায়া কাপিয়! উঠিছে প্রাণ। 
৪ 

শ্মশান, শ্মশান সব যে দিকে ফিরিয়া চাই, 

এক বিন্দু বারি দিতে কেহ নাই, কেহ নাই ; 

তখন কে তুমি বালা! 

ঘুচী”লে তৃষিত জ্বালা, 

কোন্ সাগরের তুমি অমূল্য রতন প্রত, 

কোন কাননেৰ তমি গ্রফুল কুসুম আভা ? 



কুম।রী ন|ইটিংগেলের প্রতি আহত সৈনিকের উক্তি । ১৫৯ 

কিবা তেজ, কিবা শক্তি রাঁশি, 

কোমলতা সনে আছে মিশি, 

ললিত জলদ আড়ে বজর কৃষাঁণু যেন, 

অস্থরের পাশে মৃতু নরের অমৃত হেন। 

৫ 

শত শত ক্ষতময় গলিত দুরিত দেহ, 

কভু না উপজে ঘৃণা পরশিছ অহরহ, 
শোণিত করিছ ক্ষয়, 

তবু নহে ক্লেশোদয়, 

অলক্ষ্যে লভিছ দেবি, যেন কোন দৈব বল; 

না টুটে উৎসাহ আশা! একি ভাব অবিরল, 
ন্েহময়ী জননী সমান, 

ন্েহে তব ভাসে এপরাণ; 

পলক ভূলিয়। যাই অশেষ যাতনা ঘোঁর, 

বীরের কঠোর হিয়! ভকতি সাগরে ভোর। 

৬ 

জগ প্রীতির ছবি হৃদয়ে যাঁহার জাগে, 

সবাই সোদর সম পরকাশে সেই রাগে, 

মরতে অমর সেই, 

বিশ্বের চরণে যেই 
আপন রুধির হ'তে বিন্দু বিন্দু করে দান, 

মহ'ন সে সেবাব্রতে সঁপিয়। আপন প্রাণ ; 

রক্ত মাংস মিশায় শ্বশানে, 

বিশ্ব প্রেম অক্ষয় ভুবনে, 



ভাতা । 

আপনার তনু বটে কিন্তু রে পরের তরে, 

সার কল্যাণ হেতু শোণিত ধমনী পরে। 
৭ 

কোগায় এ রণভূমি কোথায় ব্রিটন আর, 

গরজিছে নিরবধি মাঝে ঘোর পারাবার, 

পর্ববত কান্তার শত, 

কেছ না রুধধিল পথ, 

রোধিতে নারিল গতি স্বজন স্নেহের ধারা, 

প্রেমের উচ্ছ্বাসে তব সকলি শকতি হারা; 
জীবের কাতর শ্বাসে যাঁর, 

মরম করিছে হাহাকার, 

কেমনে বাঁধিয়া রাখে অজন মমতা তারে, 

কি শক্তি বিতংশ বাঁধে তটিনীর জ্লোত নীরে ? 
৮ 

না থাকে জীবন যর্দি, অনিলে রচিত ঘর 

উপদেশ গ্রন্থরাশি, ঘুচে যায় নিরন্তর, 

উপদেশ পদে দলি, 

জগত যে যায় চলি, 

জীবন জলন্ত দৃশ্য দলিতে শকতি কার? 
বচন চাঁতুরী বৃথা সারহীন ভিত্তি যার; 

জীবনের বিশ্ব অনুগত, 

অদৃশ্য সে তড়িত্রে মত, 

কি যে সপ্ীবনী সুধা সংসার শিরায় ছালে, 

ধীরে ধীরে জেগে উঠে দাড়ায় নবীন বলে। 



ঘন এগ্ি৪। ১৬১ 

১ | 

পর সেবা জম ব্রত কিবা! আঁছে এ সংসারে, 

'ঘোষ দেবি, এই মন্ত্র জগতের ছারে দ্বারে, 

এমন নিষ্কাম কর্ম, 

সম কি আছে রে ধর্ম, 

হেন ব্রত ছাঁড়ি কিবা জীবনের লক্ষ্য আর, 

(কোথায় আছে রে ভবে এ হেন স্বরগ দ্বার? 

ভ্রাতী ভগিনীর পাশে যত, 

গন্ভীরে সুধাও অবিরত, 

হেরি সে মহান্ দৃশ্য জাগিয়া উঠিবে প্রাণ, 

লয়ে সে আদর্শ হদে করিবে জীবন দান। 

এন এক্ষিও। 
[ ই'হাঁর ধর্ম মত ও বিশ্বাসের জন্য অনেক যন্ত্রণা ঘারা ইহাকে অগ্নিতে 

দগ্ধ কর হয়। এই প্রাতঃস্বরণীয়। রমণী ভক্তি ও বিশ্বাসের জন' সকলের 

পুজনীয়া। ] 
১ 

এস হে অনল করি আলিঙ্গন, 

এস মৃত্থা তৃমি দুখীর প্রাণ, 

তোমার ভয়েতে কাঁপে ত্রিভূবন, 

করিছে আমায় আনন্দ দান। 
রী 

লভিব জাজিকে নবীন জীবন, 
পরশে তোমার শরার শ্রচি; 



১৬২ আভা 

প্রভুর সেবায় করি অরপণ, 
তুচ্ছ কলেবর সফল আজি । 

ৃ 

ক্ষুদ্র জীবনের বিনিময়ে যদি, 
অন্ত জীবন লভিতে পারি, 

কিসের বিষাদ, কিসের মরণ ? 

উথলে জগতে আনন্দ-বাঁরি । 
৪ 

তাযুত অচল হ'তে গুরুতর, 

সতারূপ এই শিখরী চূড়া, 

আছে দীড়াইয়া সমুখে আমার, 

লড্ঘিতে চরণ শকতি-হারা। 
ৃঁ ৫ 

সত্য বাণী মোর বলিবে রসনা, 

জগতে কাহারে করিব ভয়, 

পেশি শত চুণণ কর কলেবর, 
নিয়ত গাইব সত্যের জয়। ৫ 

ক্ষুদ্র কণ্টে মোর উঠিবে যে ধ্বনি, 
জয় সত্য জয় মহান্ রব, 

অসীমে সে বাণী হবে প্রতিধ্বনি, 

গাইবে গম্ভীরে দিগন্ত সব। 
৭ 

কত ন।ষাঁতন। দিয়াছে সংসার, 



এন্ এষ্ষিও। ১৬৩ 

তারে। দিক নোরে শতেক জ্বালা, 

সত্য, সত্য বলি অসীমের কোলে 
যাইক ত্যজিয়া ভবের বেল! 

৮ 

জঁলিছে অনল ধক্ ধক্ ধক্, 

দেখরে কেমনে ঝাঁপিব তায়; 

কি ভয় আমার পশিতে পাবকে, 

জুড়াব জীবম তীহারি ছায়। 

+ ১ 

ছুখ তাপ পুর্ণ এ পারে'সংসার, 
ও পারে বিরাজে অস্ত ধাম, 

মাঝে খেলে ঘোর কাল পারাবার, 
মায়ার তরঙ্গ অবিষ্ভা নাম |. 

৭১০ 

এই পরলোক খেলিছে সমুখো; 
মধুর হাসিয়া অমর পুরী, 

ডাকিছে আমায় পরম পলকে 

স্বরগীয় বীণা ষতনে ধরি । 

৯৬. 

অই রাজাসনে ভাগ্যবান ঈশা, 

শোভিছে গৌরকমুকুট শিরে, 
পূরিয়া শোণিতে দানবের তৃষা 
আজিকে অমর পিতার ক্রোড়ে ॥ 



১৬৪ আভা? 

১২ 

হেরি শান্ত সেই ভকত মুরতি 
এইত পশিনু অনল কোলে, 

নিভে কি নারীর বিশ্বাসের জো1তি, 

পা'পীর পীড়ানে অবনী তলে ।! 

চৈতন্যদেবের উক্তি । 
স্বনীল গগন তলে হাঁসিছে চন্দ্রমা, 

রজত লহরী ঢেলে, নীরবে চক্দ্রিকা খেলো, 

* অযুত অধুত হাসে তারা মনোরমা ; 

এ হাসিতে সেই হাসি, কেমন রয়েছে মিশি, 
সে হাঁসি তরঙ্গে প্রাণ হয় নিমগন, 

স্থধাংশু আনন পরে সেইত আনন; 

ইচ্ছা হয় জগাতেরে, বিলাইতে (প্রম। ভল্পে 

সেইত মদদিরা ধারা সেইত মাধুরী, 
মাতৃক জগত সেই সুরতি নেহ!রি। 
পাইনু দুর্লভ ধন প্রেমের সাধনে, 

মথিয়! শাস্ত্রের সিন্ধু, না পাই জীবন বন্ধু, 

মরুভূমে জলবিন্দু রহিকে কেমনে"? 
নীরদের নীর ধারা, তিতায়, তাপিত ধরা) 

তৃষিত চাতকী নাঁচে পুলকিত প্রাণে ; 

বিনে সেই দিব্য জাখি প্রেম পারাবার, 



এঁব বন গমনকালে। | ১৬৫ 

দর্শন বিজ্ঞান বেদ সকলি অসার। 

এ ধন যাঁচিতে জীবে বড়ই বাসনা, 

বিলা 1'তে জগতে আজ, * ধরিৰ সন্ন্যাসী সাজ, 
সেই নাম দ্বারে দ্বারে করিব ঘোষণা; 

, ধরিব ধুলির মত সবারি চরণ, 

অভেদে সবারে দিৰ প্রেম আলিঙ্গন। 

ঞব বন গমনকালে। 
১ 

হে জননি, ক্ষণস্থায়ী সম্পদ বিভব, 

কালের কটাক্ষে যার পলকে বিনাশ, 

কোন অহঙ্কার তার কিসের গৌরৰ 

এ মরছে নিশ্বাসের কোথা অবকাশ । 
২ 

তুচ্ছ যথা সসাঁগরা ধরা অধিপতি, 

তুচ্ছ যথা রত্ব রাজি জড়িত আসন, 
তুচ্ছ যথা মণি-মাল! মুকুটের ছাতি। 

দেখিব কোথা সে দেৰ দুলভ চরণ । 
ও 

নিখিল বিশ্বের যিনি এক অধীশ্বর, 

ঘূর্ণিত ব্রহ্মা ধারে করিছে ঘোষণ, 
কটাক্ষে ষাহার স্থগি দেয় নিরন্তর, 
দেখিৰ কোণ মে গক্ম-পলাশ লোন। 



জ্বীম শঙ্করাচার্যের চিন্তা | 
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কে আমি-_জীবাণু তুচ্ছ--স্যগ্তির পাথারে, 
কেবা সেই জগতের অষ্টা সুমহান 
বেদান্ত দর্শন যত, ঘোষে তারে ইচ্ছা মত; 

শত জটিলতা মাঝে সদা ভ্রাম্যমান 
পান্থকুল, বহুমত অরণ্য মাঝারে। 

২ 
জড় জগতের প্রতি জণুর ভিতরে, 
দেখি সেই একরপ স্থির নির্বিবকার ; 

কোথায় জড়তা রর, সকলি চৈতন্যময়, 
আনন্দের নিত্য ছবি নিখিল সংসার, 

সচেতন মহাশক্তি সর্ব বিহরে। 
) 

কোথা বিভাকর, আর, কোথায় চত্দ্রমা ? 

জ্ঞান-সূ্ধ্য প্রেম-চজ্্র উদিত গগনে ; 

অনন্ত অমৃত ভাস, চিদাকাশ পরকাশ, 

কোথায় আকাশ কো গ্রহ তারাগণ, 

কোগাব প্রক্কুতি ? সেই, অভুল সুষষা । 



'গোধুলি । 
১ 

ধুসর বসনে আবরি আঁননে 
আইল গোধূলি ধনী, 

দন্ধ্যা মালতী গলে পেলে হার, 

চরণে শুপুর রজনী গন্ধার, 

জ্রমর গুঞ্জন মধুর ধবনি | 

৬ 

দেখিতে দেখিতে লাগিল ফ্ুঢিতে, 
কিরীটী তারকা ফুল, 

ললাটের মণি বালেন্দু বদন, 

অঙ্গের ভূষণ কুমুদদ রতন, 

শ্রবণে ঝলিছে শিশির ছল ॥ 
৩) 

গাইয়! গাইস্সা চলিছে ছুটিয়া 
কুলায়ে বিহগচয়, 

বীণার আরাবে পুরবী রবগিণী, 

ভবাতীত গাঁথা গায় যেন ধনী, 

জাশিল €স রব অব্নীময় । 

৪ 

শত দীপাবলি উঠিছে উজলি, 
মাণিক গোধুলি কোলে, 



১৬৮ আভ। 

তড়িত জড়িত জলদ কুন্তলে 
কনকের আভা খেলিছে চঞ্চলে, 

শোভিল গোধূলি ধরণী তলে । 

৫ 

এসো বিনোদিনি, ভূবন-মোহিনী, 
ক্ষণেক দীড়া ও, দেবি, 

ভাব-দীপ হদে দাও রে জ্বালিয়া, 

ভিয়মান প্রাণ উঠুক হাসিয়া, 
দেখুক তোমাতে চিন্ময় ছবি । 

৬ 

যাহার মাধুরী সৌন্দর্য লহরী 
খেলিছে জগত “পরে, 

এ মহা! মুকুরে প্রতিবিদ্ব ধার, 
জড় প্রকৃতির চেতনা সঞ্চার, 

সীমা শূন্য চিৎ পরশ ভরে। 
৭ 

বিষম বন্ধণী মায়ার যবনী 

সরাও বারেক সতী, : 

মধুর গম্ভীর তোমার আননে, 

বারেক হেরিব সে হৃদি রতনে, 

প্রেমানন্দময় মোহন ছাতি। 

রি 

যোগী মহাজন ভাবে নিমগন; 
ভজন কীর্তনে রত, 

৪ 



খরদোছি। ১৬৯ 

কোন্ ত্রিদিবের ফুটিছে মন্দার, 

খুলিয়াছে কিবা অমৃত ভার, 

ডুবিছে লাধক মধুপ যত। 
ও 

নীরব গন্তীরে অতি ধীরে ধীরে, 

অতীন্দ্রিয় বাজে বেণু, 
হে দেবি, এ অন্ধে বধির আবণে 

শুনাও বারেক, দেখাও নয়নে 

জগত অতীত তন্ু। 

খদ্যোতৎ। 
রি 

ক তোমরা! নিশ।কালে জবলিছ হেখায়, 

(যেমন হীরার ঝার ঝিকি ঝিকি জ্বলে, 

ঝাঁকে ঝাঁকে থরে থরে ; পত্র বিচরিত স্তরে, 

ভ।তিছ বিটপী-অঙ্গ উজল আভায়, 

নিবিড় নিবিড় তম অন্ধকার কোলে । 

২ 
আবুত দিগন্ত যবে ঘোর তমসায়, 

নাহি চন্দ্র তারা ঘন আচ্ছন্ন গগন, 

নিসর্গ মাধূর্্যময় কিছুই না দৃষ্ট হয়, 

লিত, চরণ হিয়া আতঙ্কে শুকায়, 
তোমরা হে ক্ষীণ (জাতি? বান্ধব তখন । 



১৭০ আভা । 

৩ 

পড়ে যবে অন্ধকারে জীবন ভরণী, 

অন্তহিত প্রেমচন্দ্র হৃদয় আকাশে, 
শঙ্কাকুল ভগ্ন প্রাণ শোকাচ্ছন্ন ভিত্রমাণি। 

জ্যোতিম্ম্রয়ী দেবদুতী নক্ষত্র বূপিনী, 
মোহ ঘন অন্তরালে লুকাঁয় নিমেষে । 

৪ 

পড়িলে অকুলে হেরি তোমাদের মত; 
জগতের সাধুবৃন্দে, বিতরে করুণা, 

বিধির আশীষ ধরি, আশারূপে অবতনি, 

স্বকীয় প্রভায় তাঁরা উজ্জ্বল নিয়ত, 

মহান্ সে জ্যোতিক্ষের ক্ষুদ্র জ্যোতিকণ!। 

বিরহিনী। 

কেন হেখ। রহিস্ আবার, 

আর কি রয়েছে তোর, হৃদয় আমার ? 

সমস্ত জগ যারে দিলি উপহার, 

একটি বল্লীর মত, জড়াইতে সাধ কত, 
স্থখময় পে চরণ আশার ভাগ্ার; 

শতেক স্বরগ যেথা আছে লুকাইয়া, 

সহ মন্দ।র ফোটে) বিমল সৌরভ ছোটে, 



বিরহিনী। ূ ১৭১ 

শান্তির মাধুরী এক আছে জড়াইয়া, 
সে স্ুপ্রা করিতে পান, পাগল আমার প্রাণ, 

জীবন যৌবন ধার চরণের কাছে 

করিয়াছি সমর্পণ, ষত কিছু আছে ধন, 

কিন। তোর এ মরতে অবশিষ্ট (ছে ? 

২ 

তোঁর এই অশ্রা-জল বরষা মেঘের মত, 

দিব! নিশি কেন ঝরে হায়, 

সে ঘদ্ধ গো ফিরিয়া না! চায়; 

অনাগের নত থাকি, আকুল হইয়। ডাকি, 

নে কেন লা ফিরায় নয়ন, 

গ্রভু কেন লাপনারে করে গো গোপন ? 

তআঁমি যেন কেহ নই তার) 

খাব একি গো বাবহার, 

সকলি জানিছে মোর প্রাণের অন্যরে থাকি, 
পাম।ণের মত হায় তথাপি পরীক্ষা এ কি, 

সহাশক্তিমান সামী, অধম দুর্বল জামি, 

এ দারুণ কশাঘাত আমি কি সহিতে পাবি, 

কে আছে আমর হেন মুছাবে নয়ন বারি! 
৩ 

যদি গে! ত্যজিবে মোরে স্বামী, 

বল, দেখি কোথা যাই আমি ; 

হেথায় আছিস্ কেন হারে হা অবোধ প্রাণ, 

ছুঃসহ যাতন! ভারে, কত আর কাদিবিবে) 



১৭২ আভা। 

চলে যা সে মোক্ষধামে গাইয়। নাথের গান 
আর কিছু নাই মোর তৃষা, 

নাই মোর বিষয়ের আশা, . 

প্রভু গো তোম!রে আমি চাই, 

সে আলোকে জীবন জুড়াই £ 

জ্যোতির্ময়, প্রেমময় পাবন স্বরূপ তুমি, 

মহাঁপাপী অপরাধী কীটের অধম আমি, 
আমার গৌরব শুধু. ভূমি জীবনের বধু, 
এই ত জআানন্দ' মোর তুমি যে প্রাণের স্বামী ; 
হৃদয় শোণিত নাথ যদি তুমি বাস ভাল, 

ছিন্ন করি প্রতি শিরা দিব পদতলে, 
ধোয়াব মিশায়ে পদ নয়নের জলে ১ 

ধন চাঁও, মান চাও; সকলিই কেড়ে লও, 
কি করিব, এ সব অসার, 

কেবল াড়াও প্রভু নয়ন ভরিয়া দেখি, 

চিদ্রানন্দ স্বরূপ তোমার। 



পতঙ্গের পরিণয় । 
5 

পতঙ্গ জীবন কর পাঠ, 
পত্রে পত্রে কত আছে লেখা! 

কাব্যের অমিয়ময় ছবি » 

স্বামী তার আঅনলের শিখা,-্ 

(সে অনলে সকল আহ তি, 
ভোগ স্যখ জীবন যৌবন, 

অপার প্জেমের পারাবার* 

নীরবে হয় নিমগন । 

২ 

শোনে না দে সংসারের, বিধি, 

মরতের শত অভিশাপ, 

ফলাফল জানিতে চাহে না, 

পতঙ্গ অনলে দেয় ঝাঁপ; 

দুরে যাক্ ফলাফল বাদী, 
জগতের স্বার্থপর প্রাণী, 

সে তো রে মরিতে জানে, তাই 

'শুনিয়াছে অস্থতের বানী । 

পতঙ্গের অনলের সহ | 

অবিনান্নী বিবাহ বক্।ন,--- 



আভা 

নৃত্য করে ভমর অমরী 
চরাচর আনন্দে মগন, 

সাক্ষী তার অসীম বিমান, 

কোটি কোটি গ্রহ তারাগণ, 
পিতৃকুল উদ্ধবাঁহু হ'য়ে 

আদি দেবে করিছে বন্দন। 
৬ + 

মহা মন্ত্র করিছে ঘোষণা 

সাক্ষী হ'য়ে রবি আর শশি, 

অনন্ত ত্রহ্মাণ্ডে জাগে ধ্বনি, 

আশীয করিছে দেব ঝধি, 

নীরবে দাড়ায়ে দিগাঁজনা 

গন্তীরে ক্রিছে বেদ্গান, 
তিদিবের শান্তিমধী দেবা 

বিবেক শিখাঁয় পরিত্রাণ । 

৪ 

প্রকৃতির মঙ্গল মন্দিরে, 

সুমধুর বাজে শত বীণা, 

বহিরা মলয় সমীরণ, 

করিছে মঙ্গল আরাধনা ; 

শুভদ্দাতা পরম বিধাতা 

নিজ হাতে করিছে বন্ধন, 
ছিড়িবার স্বাধীনতা! নাই, 

নিত্যযোগে অনন্ত মিলন । 



গতঙ্গের পরিণয়। ১৭৫ 

৫ 

বাহিরের বুথ! আড়ম্বর, 

সাধক ভিতরে করে বাস, 

হেরে কত নবীন উৎসব, 

বাহিরেতে আভাস, তাভাস ; 

প্রশান্ত জলধি করে ধ্যান, 

কোলে তার নগেন্দ্র নন্দিনী, 
সেথা কি পবিত্র মহোৎসব, 

মিলিত তাপস তপস্থিনী | 

৬ 

এ মরতে পতঙ্গের কাছে, 

অনন্তের খুলিছে দুয়ার, 

লন্ভিছে সে অসীষ চেতন, 

অনলে সঁপিয়। প্রাণ ভার; 

জগত জভীত পানে আখি, 
লক্ষ্য তার আপনারে দান, 

শান্তিময় পরিণয় যোগে, 

চিদানন্দে সপিছে পরাণ । 

৭ 

যদি বিশ্ব ধবংশ হ'য়ে যায়, 

লীন হয় কারণ সাগরে, 

প্রলয়ের ভীষণ নিনাদ, 

বাজে ঘদি সংহারের স্বরে, 

তবু এই শুভ সম্মিলন, 



১৭৬ আভ] | 

বিচ্ছেদ বিনাশ কু নয়, 
নাহি তথা বাসনার লেশ, 

নহেত ধূলির পরিচয় । 

আধ আধ মিলনে পূর্ণতা 
দুই রূপ পুরুষ প্রকৃতি; 

সতী পতি মিলি যোগ ধামে, 

চিনিছেন যোগেশ্বর পতি, 
৮ 

ভাব তুমি বুঝিতে না পার, 

তাতে মোর ক্ষতি কিছু নাই, 
দাড়াও, অনল তুমি স্বামী 

আমি ত মরিতে শুধু চাই ; 

রাগ ল'য়ে হইৰ বৈরাগী, 
না চাই বণিজ্য বিনিময়, 

সংসার বিকার অন্ধকারে 

স্বরগের নহে পরিণয় ; 

দাড়াও হে প্রাণ প্রিয়তম, 
কি মধুর প্রিয় পরশন, 

থাকি শত যোজনের দূরে, 
অপরূপ নিয়ত মিলন; 

বার্তাবহ তড়িতের মত, 

স্ধায় প্রাণের বিবরণ, 

যেথা সেথা চলে যাই আমি 

আনন্দে করিছে আলিঙ্গন। 



বিদায় । 
*৯ 

বীবদায়, বিদায় একে, 

আন ত সমস নাই, 

আকাশের পাখী আমি 

আকাশে উড়িয়া! ষ্যই » 

আপনার লক্ষ্য পথে 

চলিয়া! বাইব একা, 

জনমের তরে হাক 

বুঝি এই শোষ দেখা । 

হু 

ক্ধপেরে বাসিনি ভাল, 

ভ্ঞাল বাসিজ্াছি আণ, 

দড়াইহজ্া মাঝ খালে 

ততামম্য় ভশগাবান £ 

(কেবলই অালবাছে 

ভালবেসে ক্ব্খী হই, 

নিশ্চয় জানিও মনে, 

০্রোমের ভিখারী নই । 

এসেছি প্রাণের টানে, 

ক্যাসি নাই দিতে ব্যথা, 
৮০ 



আতা 

ইচ্ছা হয় না লিও 

একটি মুখের কথা ; 
চরণে দলিয়া ঘাঁও, 

দুখ নাহি পাই আমি, 
নিশ্চয় জানিও তবু 

আমার আমার তুমি । 

৩ 

কঠিন আঘাত দাও 

সুখে যদি থাক তুমি, 

ইহ পরকালে সদা 

তোমার তোমার আমি। 

যত দুখ তাপ তব, 

সকল আমারে দাও, 

অনন্ত মঙ্গল পথে 

ছায়ায় জুড়ায়ে যাও? 

৪ 

'হৃদয়ে হৃদয়ে যোগ 

বাধা আছে প্রাণে প্রানে 

(যেথা সেখ যাই কিন্তু 

থাকিব একই স্থানে ; 

শৈশবের এ বন্ধন, 

যৌবনে অয়সময়, 

বিধির হাতের পাশ 

নিতান্ত সহজ নয়? 



বিদায় । ১৭৯ 

৫4. 

কঠোর সন্গ্যাসী আমি, 

পাষাঁণে মধুর মুক্তি, 

শৈশব সুহৃদ তুমি; 

যতই মুছিতে চাই, প 
অধিক উজল হয়, 

থাক তুমি চিরকাল 

নিষ্কাম অমৃতময় । 

৬ 

অকুল সংসারার্ণবে, 

অই ছবি পানে চাই, 

অটল হিমাদ্রি সম 

হৃদয়ের বল পাই ; 

কাদিয়াছি বু দিন 

আর ন1.কীদিব আমি, 

বিচ্ছেদে মিলন ভাবি 

আত হবে স্বর্গগামী । 

৭ 

স্থদূর শিখরী হ'তে 

দুইটি নিঝর আসি, 
চলিছে সিম্ধুর পাঁনে 

. *॥ জীবন তরঙ্গে মিশি; 
ৰাহিরের দেখ শুনা, 



১৮০ আভা 

বুঝি বা হবে না আর, 

তথাপি মিলন কিবা 

এ কি লীলা বিধাতার । 

' আত্মহারা] । 
১ 

আমি যারে ভালবাসি সই, 

জান কি গে! সে জন কেমন, 

প্রাণ তার উদার, মহান্ 

স্থবিশাল আকাশ যেমন। 
২ 

সেথা নাহি রবি অস্ত যায়, 

নিতিই নৃতন পুরণিমা, 
শশি তারা হেসে কহে কথা, 

ঝরিয়। পড়িছে মধুরিমা । 
৩ 

অতি শান্ত অতল অপার, 

জ্ঞান তার সাগরের মত, 

মধুর গম্ভীর তার শোভা 

দানে আভা ভাব ষরকত। 

$ 

এক দিন হেরে সে মাধুরী *. 
বাঁপায়ে পড়িল মোর প্রাণ, 



আত্মহার। ৷ ১৮১ 

অকুলে সে গিছে হারাইয়া 
অন্বেষিয়! না পাই সন্ধান । 

ডাকি তারে কত বার আমি, 
ঘরে আয় আয় তুই মন, 

ওরে তোর এতই আনন্দ 

আপনারে দিয়া বিসর্জন । 
রত 
খ্ 

সে তো কভু শোনে না গো বাণী, 

বুঝি আর হেথায় সে নাই 

কোন্ দেশে গিছে সে চলিয়া, 

বল গো কোথায় তারে পাই। 



ঢ১খ পথে । 
চরণে দলিছ শত অশ্রু কণ1গুলি, 

খেদ মম নাহি: কভু তার; 

দহ এ তাপিত হৃদি কালানল ভ্বালি, 

স্তধু সে যে মঙ্গল ধেয়ায় 
যদাপি ছুর্গম এই অরণ্য মাঝারে, 

ব্যথা পাও কণ্টক আঘাতে, 
লইবে সে শত স্সেহে হৃদয় মাঝারে, 

দাসীরে স্মরিও ছুঃখ পথে । 

জ্যোৎ্মা | 
১ 

নিঝুম রজনী নিপর আকাশ, 

ঘুমায়ে' পড়িছে সব, 

শুধু থেকে পেকে উথলে জোছনা, 

ছড়ান নীরব রব; 

ঝলকে ঝলকে খেলায়ে বেড়ায়, 

আপনার ভাবে ভোর, 

কে ভুই সরলে, কাছে এসে বালা 

বল্রে- কি নাম তোর £ 

দিগন্ত মাতিয়। জ্যোৌতুক্রা, জেটও্কা, 

জগত গম্ভীরে কয়, 



জ্যোতস]। ১৮৩ 

হৃদয় আমার করিছে উত্তর 

কভু নয়, কড়ু নয়। 

আয়রে মরলে আয়, স্বরগের দেবী তুই, 

আঁমি তোরে ভাল ক'রে দেখি, 

অসার দেহটি তোর দেখুক মাটির আখি; 
ওরে তোর জত্মামর প্রাণ! 

বল্ সখি বল্ মোরে হরিলি কেমন করে 

মায়ের আনন হ'তে মধুর কিরণ ? 

হ'লিরে প্রেমের প্রঅধণ। 

মানবের মহান্ জীবনে 

হ'লি ভূই সাধনার ধন। 
ডাকে তোয়ে কবির হৃদয়, 

আয়রে অমরী তুই আয়, 
স্থখময় সৌরভ ছড়াঁয়ে 
ছুটে যাবে স্থুশীতল বায়; 

কে অইরে স্পেহময়ী 

রেখেছে আবরি তোরে, 

আয়রে বারেক তরে আয়, 

অই খানে যেতে সাঁধ যায়; : 

ংমার যাতনা যত 

ঘুমাইয়! পড়ে রবে, 

/ শুধু মোরা জাগিব তথায়। 



স্থখচিন্ত। 
১ 

হবে হেন শুভ দিন আগত অবনীপ্পুরে, 

উদিত গগনে পাবন ভানু রে, 

হাসিবে স্থখখ উষ্া সুমধুর ভাষিণী 
বিমল প্রেমবাসে আবরি তনু বে, 

ত্রিদিব উপধন শোভন রতন 

ফুটিবে প্রসূন শত মাঁতি ধরনী রে, 
দয়া ক্ষমা শাস্তি সুললিত কান্তি 

পুণ্যময় সৌরভে জগ-মোহিনী রে । 
৯. 

দুরে বাইবে তম তিমির গভীর, 

নিশ্মল সত্য প্রভা পরকাশ রে, 

পাপ তাপ ছলনা মিথ্যা প্রবচন! 

ছ।ড়িবে নীচ বাসনা সহ মোহপাশ রে, 

ত্যজি অবনী ধাম দূরে যাইবে কাম, 

ল"'য়ে ভুর্নিবার অযুত অন্গুচর রে, 

কালাম্তক সম লোভ দুরস্তর 

চলি যাইবে দূর দূরাস্তর রে। 
৩ * 

মাতিবে বিশ্মমন্দির নবীন উত্সবে, ৬, 

হাসিবে নবরাগে প্রকৃতি সত্তী রে, 



স্থখচচস্ত 1 ১৮৫ 

,শ্রেমোল্লীসে পুরিত অযুত নর নারী 
উঠিবে কোটি কণ্টে নিখিলপতি স্ততি রে, 

বাঁধি অযুত হিয়! প্রীতি আলিঙ্গনে, 

ছুটিবে অনন্ত উন্নতি পথে রে, 

উচ্চ নীচ প্রভেদ রবে না ক্ষিতিতলে, 

দুর্ধবলে সবল ডাকি লইবে সাথে রে। 
এ র 

স্বণ! দ্বেষ আর রবে না অহঙ্কার, 

লবে আনন্দে সষে পরপদ ধুলি রে, 

পরার্থে জীবন সঁপি সার্থক করিবে দেহ, 

স্বার্থপরতা ঘোর যাইবে চলি রে, 
নহে রঞ্রিত ধরা জীব কধিরে 

নহে শ্রুত আর লোক গঞ্জনা রে 

ধন মান গর্বব দিবে জলাঞ্তলি, 

হবে সবারি সেবাব্রত সাধনা রে। 

৪ 



কাজ । 
৬, 

হাহা পার তাহ! কর কাজ, 

কথার কি আছে প্রয়োজন, 

অসুলা সময় প্রতিপল, 

নহে যেন বিফল কখন । 
চে 

যাহা আছে তাহা শুধু দাও, 

দেব দন্ত তিলাদ্ধ শকভি, 

হোক বটে অতি ক্ষুদ্রতম, 

আশীর্বাদ করিছে বসতি । 

খও) 

আনাদরে কুপাবিন্দ্ু কণা, 

যদ্দি এবে ফেল শুকাইয়া, 

চরমে কাদিবে হাহা রবে, 

ঘোরতর মরু নিরখিয় ॥ 

৪ 

দেহ তব খাটুক কেবল, 

ইচ্ছার শুধুই পরিমাণ, 

পিপীলিকা! কোথা পাবে বত, 
পরা ক্রাস্ত সিংহের দমান । 



ফ্বতারা । ১৮৭ 

৫ 
দেঃহার সমান সমাদর, 

বিধাতার ন্েহ নিকেতনে, 

শুভ ইচ্ছা যদি সমতুল, 
নিরমল প্রীতি থাকে মনে। 

৬ 

না পড়,ক বিশ্বের নয়নে, 

তাহে তব কিবা অপমান, 
গোঁপনে খাটিয়া যাও চলি, 

ক্ষুদ্র এ জীবন করি দান। 

ঞবতারা । 
আকাশেতে প্রবতারা করি নিরীক্ষণ, 

সমুদ্রে নাবিক করে পথ নিরূপণ, 

যায় বছ দূরে কত দেশ দেশান্তরে, 

অতল পাথার যেথ! কুল নাহি হেরে, 

প্রবতারা নিরখিয়া পথ নাহি ভুলে, 

চলে যায় নিরাপদে তরজ হিল্লোলে;, 

জীবনের ফ্রুৰতারা তেমতি ঈশ্বর, 

নেহারিয়! পার হয় সংসার সাগর ; 

বিপদে সম্পদে সেই ফ্রুৰতার! পানে, 

নিরখিয়! যেই জন থাকে প্রাণপণে ; 

কভু না চাঁরায় সেই সংসারের পথ, 
অচিরে পুরণ হয়.সাধু মূনোরথ । 



আশা । 
নাথ হে, আমার ভুমি জীকনের আশা, 

প্রার্থনা অপর কিছুই নাই, 

দুরন্ত তরঙ্গ রঙ্গে সংসার অণবে 

তুমি শুধু দাড়াবার ঠাঁই £ 

অগণ্য সঙ্কট পুণ বিপদ মাঝারে 
তব পদ নিরাপদ ভূমি, 

হে ভ্রাতা, অভয়দাত! প্রভু কর্ণধার 
কৃপা-তরী ধাচি দীন আমি ; 

সংসার ধূলিতে প্রীণ বড়ই মলিন 

পথভ্রান্ত পর্শরশ্রান্ত অতি, 

এসেছি আজিকে আমি চব্রণ আশার" 

ছায়া দাও অগতির গতি ; 

আশা মোর প্রাীণনাথ জনমের মত 

একেবারে তোমার হইব, 

অবুূপ মোহন শিব গম্ভীর স্বরূপে 

আপনারে বিসর্জন দিব । 

'অনিত্য অসার এই বিষয় মাঝাকে 

তুমি এক নিত্য নিরঞ্জন, .. 
মন্বর সংসার স্বখ হলাহল সম, 

অনশ্বর তুমি শান্তি ধন বৃ 



বর্ষ-বিদীয়। ১৮৯ 

নেহারিব যোগ নেত্র যোগানন্দ রূপ 

হে যোগেশ এই মোর আশা, 

পাঁন করি প্রেমাস্থৃত অন্ত ভবনে 

যেন মোর মিটয়ে পিপাস!। 

বর্ষ-বিদায়। 
৯ 

স্মরণের দাগ রাখি 

মরমের অন্তরালে, 

বরষ ডুবিয়। গেল 

অতল কালের জলে । 

২ 

আশার প্রাসাদ কেহ 

গ্রড়িয়াছে নিশি দিন, 

বরষ চলিয়া গেল, 

সকলি করিয়া লীন। 

৩, 

রাখি গেল কত গৃহে 

রোদন নিনাদ ধ্বনি, 

হাহাকার উর্ধশ্মাসে, 
অমুদ্িত দিবমণি। 



৯৯৯০ আভা 

৪ 

কত সতী পতিপ্রাণা 

ভাসাইয়া শোকার্ণবে, 

জীবন সর্ববন্ধ হরি 

বরষ চলিল এবে। 

৫ 

স্বরগের পারিজাভ ' 

অফুটস্ত শোভাময়, 

পথ ভূলে এসেছিল 

সাজাতে মরতালয় £ 
৬ 

জননীর স্েহ-বুস্তু 

মুহুর্তে ছিড়িয়া! হায়, 

হানি হদে শোক-শেল, 

কাড়িরা লইল তায় । 
৭ 

নিশ্মীল গভীর প্রেম 

ভাতায় জাতায় কত, 

বহিত সে নিকেতনে 

স্থখের নিঝর শত । 
৮ 

আজিকে শ্মশান সেগা, 

তিমিরে আবরি পুরী, 

নিঠর বরষ হায় 
সৌদরে লইল হবি । 



বর্ষ-বিদায়। ১৯১ 

১, 

[নরমল কত হৃদি 

পুর্ণ চির সরলতা; 

বিমুক্ত বায়ুর সম, 

উড়িছে আকাশ যথা । 

৩ 

জানেনা সে সংসারের 

জটিলতামরী ভাষা, 

অনন্তের পানে আখি, 

অন্তরে অসীম আশ । 
১১ 

যেন রে অচেনা তায় 

এ দেশের রীতি নীতি, 

অন্ঞ্াত জীবের কোন, 

ভ্রমে যেন হেথা গতি । 
১২ 

রাখে না আকাঙ্ক্ষা কোন, 

সবাকারে করে নেহ, 

অসীম ব্রহ্ষাণ্ডে এই 

ভাবে আপনার গেহ। 

১৩ 

ংসার ধুলিতে সেই 

কোমল পবি্র প্রাণ, 

দলিত চুর্ণিত করি, 
বরষের সমাধান । 



৯ লহ আভা । 

১৪ 

আবার আবাসে কত 

সুখের ললিত গাথা, 

রাখি গেল বিদুরিয়া 

বহু হৃদয়ের ব্যথা । 

১৫. 

, সাধিতে জীবন ব্রত, 

কত যে মহৎ প্রাণ) 

সেবিতে স্বদেশ পদ 

করিছে জীবন দ্ান। 

১৬ 

হয়ে পুর্ণ মনোরথ, 
কত যোগী: ব্রতী ঘতি, 

সিদ্ধিদাতা শুভদাতা 

বর্ষাস্তে করিছে নতি । 

১৭ 

স্থখাতীত দুখাতীত, 

জিনি বেশ কালাতীত, 

প্রণমি সে দেবে গাই 

শেষ বিদায়ের গীত 1 



মরণ । 
১ 

ঘদি মোর হয় পরাজয় 

সারের সহ করি বণ, 

জীবনের অভিধানে এক 

লভিব যে ছ্রন্ভ মরণ ( 

২. 

শ্রতিকুল সময় অঙ্গনে 

নহে বদি বিজয় আন্তার, 

জাবনের কোন্ প্রয়োজন, . 

বুথা এই বহি দেহ ভার । 

ও) 

চলিয়াছি সংসানের জোতে, 

লাগে অঙ্গে শত ভন্মিমালাঃ 
বহি তরী অনুকূল বাতে 

সঙ্গে বদি হয় এই খেলা । 

৪ 

দ্ুরতম লক্ষ্য ফ্রুৰতারা 

হারায়ে যে ভ্রমিৰ কোথায়, 

দিক্ভ্রান্ত পথিকের মত, 

? অনন্তের মহান বেলায় । 

এ 



আভ। 

ঘুর্ণিত অসীম মহাকাল, 
সাথে সাথে ঘুরিছে মরণ, 

অকস্মাৎ হেরিব তরাসে 

গ্রাসিতে করিছে আয়োজন । 

৬ 

অস্থি মাংস মিশুক ধুলায়, 

তাহে মোর খেদ কভু নয়, 

প্রভূ গে॥ মৃত্যুর সহ এই 

যেন মোর নহে পরিচয় । 

৭ 

আজীবন রহি রণস্থলে, 
যুঝি যুঝি ফুরা'ক সময়, 

তবু এই মরণের সহ 

যেন মে(র নহে পরিচয় । 

৮ 

রক্ষা কর ব্রহ্গাগু ঈশ্বর, 
এ ব্রহ্মাণ্ড মরণের হাঁতে। 

সবে যা'ক বিজয় উল্লাসে, 

মৃত্যুহীন জীবনের পণে। 



আথম্বৃত | 

১ 

হে আত্মন্ সদানন্দে কর আন্দাঁদন, 

প্রেমের অস্ত কণ। মধুর বিমল, 

পনশ মাণিক প্রেম পরশিয়া লৌহ হে, 

যোগ নুক্ষে নিত্য ফল কল্যাণ কারণ, 

ডালে বসি প্রাণপাখী ভুঞ্হ কেবল । 

২ 

অই দেখ বিষপানে কত শত প্রাণী, 

কেহ গাছে তদ্ধম্ৃুত কেহ অচেতন, 

আমীন পরিহরি আপনারে হত্যা কলি, 

চিতাঁর অনলে হায় দহাছে অবনী, 

মোহ জালে সখ আশা বুথা অনেষণ । 

শু 

যেগা জ্ভান দৃঢ়তর নিরাপদ ভূমি 
সাধনার পঙ্রাবুত কুঞ্জ নিকেতন, 

মামের বীধিয়া নীড় বসে আছে কত হীর, 

ত্যজি মায়া কোলাহল সেখা গাক হুমি, 

হে হ্দয় বিভূগ্ণ করিয়া কীর্ন | 

"৪ 

ছাড়ি এ তস্থত আর কি তোর বাসন?) 

মন্ত্যলোকে হবে যদি অমর অজন্ক, 



১৯৬, আভ। 

কর সে অমূল্য ধন রসনায় আস্বাদন, 

ঘুচে যাবে থাঁকে ঘদি স্বংসার যাতনা, 
না] রহিবে কভু আর শমনের ডর। 

স্মৃতি ৷ 
১. 

"কহত জাগেনা এবে 

ঘুমাইছে চরাচর, 

গভীর নিস্তব্ধ বিশ্ব, 

উঠে না একটি স্বর । 
২ 

সারাদিন লুকাইয়। 

হাদয়ের গুরু ভার, 

যেন শতগুণ গুরু, 
বহিতে পারি না আর। 

ও) 

ক্ষুত্র মানবের কাছে 

গাইলে জীবন গান, 

নিদয় সংসার এই, 

শীতল হবে কি প্রাণ ॥ 
৪ 

এ সময়ে আয় স্মৃতি, 
তুইত অমর পরী, 

সুখ দুখ বিবর্তনে ২. 

জীবনের সহচরী । 



সৃতি । 

৫ 

কালের অতল গর্তে 

কত বর্ষ চলি যায়, 

(কি এক অজ্ঞাত রাগে, 

হৃদি-তন্ত্রী কে বাজায়। 

৬ 

প্রচ্ছন্ন যে ভাব-নদী 

শিলাগৃহে আবরি ত, 

সে গানে ভাঙ্গিয়া বাধ 

ক্ষণে ক্ষণে উচ্ছ,সিত | 
৭ 

ভুখ তপ্ত মরমের 

প্রবাহিত অশ্রবারি, 

সহত মুছাও তুমি 

করুণা মুরতি ধরি ! 
৮৮ 

ছুরম্ত সংসার ক্ষেত্রে, 

ক্ষুদ্র জীবনের "পরে 

ভবজ ঝঞ্চাবাত 

ক্ষণে বহিয়াছে শিরে। 
৪ 

ছিঁড়িয়াছে লতা গুল্ম, 
ভাঙ্গিছে পাদপ শাখা, 

ছিন্ন প্রস্ফ,টিত পুষ্প, 
ঝলিছে কিছ্যাৎ, শিখা । 

ঝি শো স্প্ঠি 



অভ 

১ 

এক খানি শান্তিপূণ, 

ন্েহপুর্ণ হেরি মুখ, 

ভুলিতাম অবসাদ 

শতেক সন্কট দুখ । 
১১ 

শারদ চক্দ্রমা শোভি 

চক্দ্রিকা রাশির মত, 

মুহুর্তে মুহর্তে দিত 

আনন্দ গ্রাবাহছু কত । 
১২ 

স্মৃতির অক্ষয় পটে 

আজি সে অক্ষয় তাঁরা 

গাই অভিনব জ্যোতি 

নাহি হই পণ হারা । 
১৩ 

শয়নে স্বপনে, কিবা 

কন্মক্ষেত্রে জাগরণে, 

নিরখিয়া নিশি দিন, 

দৈববল পাই মনে । 
১৪ 

স্বপ্প রাজ্যে যেন কৌন, 

গাইত দেবতা আসি, 

স্বর্গীয় মদির গীতে, 

জগ যাইত ভাসি। 



স্থৃতি ১৯৯ 

১৫ 
জীবন উদ্যান মাঝে 

জীবন্ত বসন্ত মোর, 

পরাইত প্রতিদিন 

নবীন প্রসূন ডোর। 
১৬ 

সে বসন্ত নহে শান, 

নিদাঘের রবি করে, 

ইন্দ্রজাল মায়া বলে, 

তানন্ত জীবন ধরে। 
১৭ 

দেশাতীত কালাতীত 

সীমা শূন্য এক লোক, 

শিখায় পশিতে তথ! 

এড়াইয়! দুখ শোক । 
১৮ 

আয়, আয়, স্থখময়ী 

গাই সে অমিয় গাথা, 

পলকের তরে আজ, 

জুড়।ই মরম-ব্যথা । 
১৯ 

শান্তি স্বরূপিনী দেবী, 

তুইত সাধের স্মৃতি, 

স্থস্বরে বীণাটি ধরি 
গাও গে অতীত গীতি 



বিদ্বপথে ৷ 
১ 

হা হৃদয় তোর তরে কে রাখিবে দয়া করে, 

পুম্পে বিরচিয়! সারা পথ, 
উত্তপ্ত তৃষিত কট কে দিবে স্থন্সিগ্ধ বারি, 

স্েহময়ী জননীর মত ; 

কিবা কেহ কোলে ক'রে নিয়ে যায় ও প্রান্তরে, 

মৃক্তিকায় চরণ না পড়ে, 

তবেত চলিতে পার, সঙ্কটেরে ভয় কর, 

ধিক ধিক শত ধিক তোরে। 
২ 

বিধির ইঙ্গিত লয়ে কর্তব্য সাধন পথে, 

বীর যে, সে বিপদ ন! গণে, 

উদ্ধমুখে সদাগতি না চাহে পশ্চাৎ পানে, 

কণ্টক ঝ| বাজুক চরণে । 
রুধিরের শোত বহে আনন্দে ভকত সে, 

সে রক্তে বিশ্বের পরিত্রীণ ; 

ল”য়ে সে শেণিত বিন্দু আদরে করুণা সিন্ধু, 
জগতেরে করে সম্প্রদান। ' , 



পতন। ০১ 

দবাঁবাগ্সি জুলুক পথে, শত দশ্ধ পদে পদে, 
বীর তাহে করে বাম্পদান, 

সাধুর লইয়া ভস্ম অক্ষয় সমাধি স্তন্ত 
নিজ হাতে গঠে ভগধান। 

স্মরণের অগ্নি-শিখ। জ্বলম্ত অক্ষরে লিখ! 

সে স্তান্তেতে প্রভুর খোদ্দিত, 

সকলি নশ্বর হেথা “অমর কেবলি প্রেম, 

(প্রকৃতির কণ্টে এই গীত। 

পতন। 

5 

ছিলে তুমি শক্তিশালী দেশ হিতে ব্রতী, 

ছিলে তুমি সংসারের কর্মক্ষেত্রে কৃতী, 
ভ্রষিতে শিখরী শিরে, 

কোন্ অভিশাপ ভরে, 

হায়, হায়, অকম্মাড এত অবনতি, 

কেমনে হইল আহ। এমন ছুর্গতি । 

২ 

কেমনে হইল আহা ম্বলিত চরণ, 

জান ন(কি গিরিপথ ছুর্গম কেমন, 
অতি তীক্ষ খর-ধার, 

সোপানেতে তরবার, 
২৬ 



আভা। 

সাবহিতে পাশ্থ তাহে করে আরোহণ, 

এ পথের নৃপতির নিয়ম এমন। 
৩ 

দু'ধারে কণ্টকাকীর্ণ ঘোরতর বন, 

স্থানে স্থানে আছে কত গহ্বর ভীষণ, 
শূঙ্গে শৃঙ্গে কোলাকোলি, 
রচিত প্রস্তরাবলী; 

মাঝে পথ ক্রমে উদ্ধে করিছে গমন, 

একটু ঘটিলে ভ্রম মুহূর্তে পতন 1, 
মুহূর্তেকে ব্যর্থ নাকি কঠোর সাঁধন, 
মুহূর্তে বিনাশ নাকি যতনের ধন, 

যে প্রদীপ ছিল হাতে, 

দারুণ সংসার বাতে, 

কেমনে সহস| তাহা হ'ল নির্বব(পণ, 

সহসা কেমনে আহা হইল পতন ? 

৪ 
যে পেয়েছে বিধাতার দারুণ লাঞ্ুনা, 

হায়রে কেন বা তারে ধরার গঞ্জনা, 

, সষতনে দয়া করি, 

লও তারে করে ধরি, 

কোমল পরশে তার ঘুচাও বেদনা, 

দ্াও.তারে হৃমধুর আশার সাস্তৃনা । 
সু 

আহা কি জ্বালায় তার ফেটে যায় প্রাথ, 



এ আঁখির কোন্ প্রয়োজন ? ২৩ 

কণ্টক প্রন্তরাঘাতে ক্ষত শত খান, 
ন্েহময় কোলে তুলি, 
আপন সোদর বলি, 

আপনার দীপ,হ'তে আলো কর দান, 
মানুষের মন কভু. নহেত পায়াণ।. 

(পরিনতি বলার) 

এ আখির কোন্ প্রয়োজন ? 
গিরি হ'তে ঝর ঝর ঝরে, 

নির্ঝর ঝরিছে অনিবার, 

কল কল ছুটিছে কল্লোল, 

তটিনীর স্থবিমল ধার । 

নব-শ্যাম জলধর হ'তে, 

করিতেছে স্থুশীতল বারি, 

ভাব তারে, অবোধ হৃদয়, 

প্রেমনয় প্রেমের লহরী ; 

স্বন্ স্বন্ বহিছে সমীর, 

ছুটিছে পাখীর গীতাবলী, 
ওই যে কুহরে মধু সখা, 

গুন্ গুন্ গুপ্তরিছে অলি,. 

শোন নাকি বধির আববণে, 

তাহে মোর নাথের সঙ্গীত, 

' মাঁচে নাকি সাথে সাথে তার, 
গাঁধাণ কিন মোর চিু। 



আতা । 

ওই যে বিটপী শোতে শত 

শ্যাম দেহে ললিত বল্লরী, 

পত্ররাজি পল্পৰে শোঁভিছে 
অভিনব প্রফুল্ল মঞ্জরী; 

দেখে নাকি তাহে তোর আখি, 

বল্পতের মধুর আনন, 

আঁখি যদি না হেরে সে রূপ, 

এ আখির কোন্ গ্রয়ে 

বৃসতহারা ফুল। 
5 

কোন্ স্বরগের তুই বৃস্তহার! ফুল, 
ফুটেছিলি সংসারের কোলে 

কোন্ দেবতার তৃই সাধনার ধন, 

এসেছিলি হেথা পথ ভূলে ? 
মুহূর্ত সৌরভ ভরে কানন মুগধ ক'রে 

মুহূর্ত ফুরাতে তোর ফুরা'ল জীবন 

সহিল না অবনীর রৰি, প্রখর এ মরতের তাপ- 

জীবনের নৰ তান, হয়ে গেল তিরোধান, 

নবীন প্রসূন ফুল্ল হারাল চেতন। 
শত আঁখি শত বাহু ছিলরে প্রহরী তৈ!র, 
অছেদ্য বন্ধনী শত অসীম স্পেহের ডের, 



বৃস্তহায়া ফুল । ২০৫ 

ছিন্ন করি এ বন্ধন আজি মায়! নিকেতন, 

কেমনে কোথায় বালা করিলি প্রয়াণ, 

উঞ্জলিলি কোন লোক, কাহার উদ্যান; 

ভীম প্রভগ্জন ভরে, ছিড়ি বল্লী তরুবরে, 

ছিড়ে বৃন্ত নিয়ে তাঁর প্রন্ফ,ট মঞ্জরী, 
যথা নিয়ে ফেলে কোন দূর বনপুরী। 
তেমতি কালের ঝড়ে ছিড়িল সহসা তোরে, 

কাদিছে হারায়ে শোভা শূন্য এ মন্দির, 

কাদিছে প্রকৃতি শোকে যেন রে অধীর। 

২ 

কে রাখে মরতপুরে স্বর্গের বালিকা, 

কে রাখে বন্ধন ডোরে শারদ বিশদ রাকা ; 

ছিলিরে যাহার বাল! বিচরিছ তার কোলে; 

কেনরে কাদিছে প্রাণ সংসারের উপকূলে ; 
উদ্যান পালক আমি, ধিনি সে উদ্যান স্বামী, 

তুলে নিয়ে যান সাথে সাধের কলিকা, 

কে রাখে ধূলির পরে দেবর বালিকা ? 
এ ক্ষুদ্র সংসার ত্যজি সে মহান কোলে আজি, 

জীবন তটিনী তোর মহ! পারাবারে, 
লভিছে বিরাম আজ চিরশাস্তি নীরে। 

যাও রে ত্রিদশ ফুল ত্রিশ বিপিনে, 

যাও রে সে মন্দাকিনী তটিনী পুলিনে, 

সারের ধুলি খেল! সাজ তোর ভব মেলা 

যাও সেই প্রেমময় মুধাময় বাসে; 



আত । 

যাও সেই নিত্যধামে করে ধরি মগ্ন প্রেমে, 

লইবে অমর বালা! অসীম উল্লাসে, 

হায় রে রাখিলে হেথা নিদারণ মর্্মব্যথা 

মধুময়ী স্মৃতি সহ অশ্রু দীর্ঘ শ্বাসে। 

প্রাণ-পাখী। 
১ 

চলেছে ছুটেছে বেলা জীবনের পারাবারে, 

পাখিরে, ছুটিয়া যাও, অনন্ত আকাশ+পরে, 

ত্যজিয়া মরত ধাম, 

ছুটে যাও অবিরাম, 

যেখানে নির্মূল বায়ু দিবা নিশি খেলা করে; 
এই তোর ভাঙ্গিনু পিপ্রর, 

কাটিনু রে লোহার নিগড়, 
যোগ পক্ষে ক'রে ভর, উড়ে যাঁও নিরন্তর, 

উল্লাসে লইবে তোরে অসীম বিমান, 

উন্মুক্ত গগন তোরে করিছে আহ্বান। 
২ 

প্রশান্ত উদার অই মহাস্তন্ধ চিতাকাশ, 

জ্যোতির তরঙ্গ তাহে শত রবি পরকাশ, 

চিন্ময় শশাঙ্ক তারা, 

টালিছে অমৃত-ধারা) 

সে রশ্মি সাগরে লভি নবীন কিরণ রাশি, 

হেরিবি নবীন বিশ্ব শোভাময় অবিনশী, 
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. অম্বতের শিশু তুই পাখি, 
চলে যা মরণ হেথা ক্লাখি, 

রোগ শোক তাপ মাখা, সংসার আধারে ঢাকা, 

ধরাতে পড়িয়। থাক্ ধরার জীবন, 

ছুটে যা বিহ্ঙ্গ লয়ে অক্ষয় চেতন। 

গু 

অই শোন্ মোক্ষ-ধামে বাজিছে বাঁশরী বীণ।, 

ডাকিছে মোহন তানে অই শোন্ স্থুরাঙ্গনা, 
ডাকিছে জীবন-সখা, 

সৃধার লহরী মাখা, 

অনন্ত ব্রদ্ধাণ্ড ভেদি শ্রবণে পশিছে নাদ, 

চলে য৷ পলকে পাখি দুর হক অবসাদ, 
মাটির সলিল সমীরণ, 

করে না হৃদয় বিনোদন, 

মাটির ইন্দ্রিয়গণ রোক্ হেথা অচেতন, 
চল সেই অতীন্ড্রিয় লইয়া নয়ন, 

যে আখি হেরে সে রূপ ভূবন-মোহন। 
৪ 

অতি দূর দূর হ'তে হেরিবি অবনীততল, 
ধূলার আঁধারে জীব করিতেছে কোলাহল, 

অন্ধ হ'য়ে কাদে জীব পথহারা জ্ঞানহা রা 

কোথা! শান্তি, কোথা শান্তি, কোথা সেই খ্ুবতারা, 

স্বর্গের শিশির করি পান, 
পাখিরে বাঁচিবে তোর প্রাণ 



আভী।। 

লভি ত্রদ্মানন্দ সুধা, পলকে মিটিবে ক্ষুধা, 
প্রেম-মন্দীকিনী-নীরে করিবিরে স্নান, 

উড়ে যারে প্রাণপাঁখি। ক'রে নাম গান। 

ছিন্নতন্ত্রী। 

১ 

ছিড়িয়াছে হদয়ের তার, 

আর কেন দিতেছ বঙ্কার, 

ভাঙ্গা তন্্রী লয়ে এই অসীম প্রান্তর পরে, 

ঘুরিতেছি নিশি দিন অতি দূর-_দূরে দুরে, 
শূন্য শূন্য মহাশুহ্য শুধু বাহু পসারিয়া, 

আহ্বান করিছে মোরে দুখের নিস্বন নিয়া । 

২ 

এ ভাঁঙ! তন্ত্রীতে কেন আবার দিতেছ ভর, - % 

নীরব এ ছিন্ন তারে জাগে কি না জাগে স্বর, £ 
এ কি ভ্রম, এ কিরে সাধনা, 

আর কার করিস্ কাঁমনা, 

থাম, থাঁম্ হা অবোঁধ আর না গাহিবে গান, 

মধুর পঞ্চম রাগে আর না তুলিবে তান। 
ণ্ 

ডুবেছে দিগন্ত অই দেখ ঘোর অন্ধকারে, 
তামসী ভ্রকুটা করি করে গ্রাস চরাচরে, 
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ডুবে গেল স্ধীকর রধি, 

লুকায়েছে প্রকৃতির ছবি, 
দুর গগনের পরে মধুর কিয়ণ খাবে, 
আশার প্রদীপ সম এ্রকচি তারকা ছিল, 
জীবন কালাস্ত কাল জীমুত যবনী জাল, 

মহাব্যোম পারাবারে পলকে ডুবিয়! গেল। 

৪ 

বিশাল প্রান্তরে এই করে হিয়া হাহা ধ্বনি, 
সীমা হ'তে সীমান্তরে ঘোষে তাঁরে প্রতিধ্বনি, 

শুনিন৷ ত একটি আরাব, ৃ্ 

স্থুগভীর নিত্তব্ধ সঃ. 
যে দিকে ছুটিয়া যাই কেহ নাই, কেহ নাই, 

| কে. কা লইবে মোরে, 

যেনা হরে ধারে, 
তা: 2 টু দিবে করুণা অমৃত বারি, 

এন সি ঠাই কেন এ ধুলার পরে, 

নিট তত তুলি ভাশার ঘর 
আুহর্জে 'প্লুলকের নাহি ভর। 

৫ 

নদ রা চেলে গেল ফেলে গেল মোরে হায়, 

বাহার স্থীয়ায় ধাই সব ছায়াবাজী প্রায়, 
খ্ব বদি কেঁধলি চঞ্চল, 

থাঁয় রয়েছি কেন বল, 
৭ 



২১০ আভ।। 

ছাড়ি এ জগত, মাটির জগত, 

চল্রে উড়িয়ে সেথা যাই, 

স্নেহের তরঙ্গ ধরি বহে ধার শান্তি বারি, 

্রহ্মাগুড বিশ্বের যত ডুবিয়া লইছে ঠাই। 
৬ 

জগত আতীত স্থান, কোটি কল্প সমাধান, 
নীরবে অমরবৃন্দ পদতলে করে ধ্যান, 

যেথায় নবীন রবি, হাঁসিছে নবীন শশী, 

নবীন চন্দ্রিক! খেলে স্ুধার তরঙ্গে মিশি, 

অনন্ত ভূবন জাগে অপুর্ব সৌন্দর্যাময়, 
যথায় কামন। শান্ত, শান্তিধ।ম বর। ভয়, 

কি অভাব, কি বা তোর ভয়, 

চল তথ লইব আঁশ্রয়। 
ক. 












